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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahirobbil’alamin. 

 Puji syukur penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT,berkat limpahan 

Rahmat,Nikmat dan Hidayanya berupa kesehatan jasmani dan rohani kepada penulis, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan membuat karya ilmiah dalam 

bentuk Skripsi ini dengan Judul Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap 

Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar 

Dibursa Efek Indonesia yang menjadi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana 

Strata satu (S1) di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. 

 Shalawat beringian salam senantiasa penulis ucapkan kepda junjungan alam Nabi 

Muhammad Saw yang telah membawa umatnya dari alam zulumat (Alam kesesatan) hingga 

kealam Nur(Alam yang penuh dengan cahaya). 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan  skripsi ini terdapat banyak 

kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu,penulis dengan lapang dada berharap dan 

menerima masukan fikiran dari semua pihak demi kesempurnaan Skripsi ini. 

 Dalam rangka penyusunan Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dorongan dan 

uluran tangan dari berbagai pihak.Maka pada kesempatan ini,perkenankanlah penulis 

menyampaikan rasa terima kasih tang sebesar- besarnya terutama kepada: 

1. Bapak selaku Rektor Universitas Islam Riau. 

2. Bapak Drs.Abrar,M,si Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. 

3. Bapak Firdaus AR,SE,M,Si.AK Selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Riau. 

4. Azmansyah,SE.,M,Econ selaku Ketua Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam riau 

5. Bapak Dr.Hamdi Agustin,SE.,MM selaku pembimbing I yang telah banyak 

meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk serta saran 

kepada penulis. 
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6. Bapak Azmansyah,SE.,M.Econ selaku pembimbing II  yang telah banyak 

meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk serta saran 

kepada penulis. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah 

memberikan Banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis. 

8. Buat Ayahanda Dahari dan Ibunda Sri Salmawati serta Adik-adikku 

Renny,Tina,Rizky tercinta yang senantiasa mendukung saya dalam menulis skripsi 

ini. 

9. Buat nenek ku Mahanim yang dengan senantiasa selalu memberikan saya semangat 

baik dalam materi maupun moril dalam penyusunan skripsi ini.  

10. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Yang telah 

banyakm membantu Selama perkuliahan. 

11. Bapak Pimpinan dan seluruh staf Karyawan Pusat Informasi pasar Modal Pekanbaru 

yang Telah memberikan izin dan fasilitas dalam memperoleh data dan inforamasi 

untuk penyelesaian skripsi saya ini. 

12. Kepada M.Abdul Aziz,SE ,sahabat seperjuangan yang selalu memberikan 

masukan,semangat dan motivasi dalam penulisan Skripsi ini. 

Atas segala peran dan partisipasi yang telah diberikan tersebut,mudah-mudahan ALLAH 

SWT memberikan ganjaran yang setimpal dan diterima disisinya sebagai amal 

shaleh,semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk 

menambah Khazanah ilmu pendidikan.  

Aamiin. . . 

                                                                                       Pekanbaru, 

                                                                                         Penulis 
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