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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan
berkat rahmat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini. Penelitian
yang berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan Tehadap Nilai Perusahaan Yang
Dimoderasi Oleh Good Corporate Governance”, memiliki tujuan untuk mengetahui
adanya pengaruh Insider Ownership di dalam hubungan antara Kinerja Keungan
terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan yang masuk ke dalam Indeks LQ45
dengan kapitalisasi pasar yang cukup tinggi dan dalam periode tahun 2011-2015.
Selanjutnya penulis menganalisa kekurangan dan kelebihan atas hasil perhitungan
tersebut. Penulis juga melakukan analisis data dengan dua teknik yang berbeda yakni
Analisis Regresi dan Analisis Jalur untuk menjelaskan hipotesis yang ada.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan masih
terdapat kekurangan. Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh Kinerja Keuangan
terhadap Nilai Perusahaan yang dimoderasi oleh Insider Ownership (INSD) sebagai
proksi dari Good Corporate Governance. Data perusahaan yang diolah dan
diidentifikasi bisa berubah di kemudian hari sehingga tidak dapat menjadi acuan yang
pasti.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak
yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini:
1. Kepada Bapak Dr.Peter,S.E.,M.T., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar

memberi pengarahan dan masukkan di dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
2. Kepada Ibu Ana Mariana,S.E.,M.Si selaku dosen wali yang setia memberi

masukan selama saya menyelesaikan proses belajar saya di Universitas Kristen
Maranatha.

3. Kepada Orang Tua yang selalu memberi motivasi dan memfasilitasi saya untuk
menyelesaikan proses belajar saya di Universitas Kristen Maranatha.

4. Teman-teman yang senantiasa mendukung dan memberi semangat kepada saya
untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata, semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih dan berkat-Nya kepada
semua pihak di atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. Semoga tugas
akhir ini dapat berguna dan memberi nilai tambah serta wacana baru bagi semua
pihak yang membacanya. Tuhan memberkati.
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