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 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis 

ini dengan “Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Profitabilitas, dan 

Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Pertambangan Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2016” dengan baik. Tesis ini 

dibuat untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian 

Magister Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.  

 Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi 

penulisan, tata bahasa, maupun pembahasannya dikarenakan oleh segala 

keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki, namun penulis berusahan untuk 

mempersembahkan tesis ini dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan 

manfaat bagi banyak pihak. Oleh karena itu, segala saran dan masukan sangat 

penulis harapkan sebagai bahan koreksi dan bekal bagi penulis di masa yang akan 

datang. 

 Dalam penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, 

dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala 

ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih 

yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat, hidayah, 

kemudahan, dan ampunan kepada penulis. 

2. Keluarga tercinta khususnya kepada orang tua yang selalu memberikan 

dukungan yang sangat berarti dan doa yang tiada henti terucap, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Kristen Maranatha. 

3. Suami Indra Rahmadika yang selalu memberikan semangat, pendengar 

keluh kesah yang baik, dan selalu menjadi suami yang siaga. 

4. Dr. Moh Mansur, S.E., M.M., Ak., CPA, selaku pembimbing yang selalu 

memberikan saran dan masukan terbaik untuk anak didiknya. 



5. Dr. Mathius Tandiontong, S.E., M.M, Ak., CA, selaku dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. 

6. Dr. Rapina, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku ketua program Magister 

Akuntansi Universitas Kristen Maranatha. 

7. Seluruh dosen dan staff Universitas Kristen Maranatha yang telah 

memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama perkuliahan, 

pengalaman-pengalaman yang memberikan banyak pandangan baru 

kepada penulis, serta memberikan pelayanan, bantuan dan jasa terbaik. 

8. Teman-teman seperjuangan Magister Akuntansi 21, Mike, Angga, Cris, 

Jesi, Ian, Ferdi, Alex, Regina, Frend, Arya, Kenny, Masyon, khususnya 

Laras, Ine, dan Ari. Kebersamaan bersama mereka merupakan hal terindah 

selama menjalani perkuliahaan di Universitas Kristen Maranatha. 

9. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu, 

terimakasih atas dukungan yang secara langsung maupun tidak langsung 

telah membantu penulis baik dalam penyusunan tesis ini maupun selama 

perkuliahan. Salam sukses.  

Akhir kata semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan oleh 

semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan tesis ini 

mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan penulis berharap 

semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin Yaa rabbal Alamin. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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