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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Good Corporate Governance 

pada Badan Layanan Umum (Studi Kasus pada Universitas Brawijaya 

Malang)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih derajat Sarjana 

Ekonomi program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya. 

Selama penyelesaian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Berbagai 

kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan serta 

dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Allah SWT atas hidayah kasih sayang-Nya, dan kekuatan paling besar 

yang tak terhingga. 

2. Orang tua tercinta yaitu Bapak Gunari dan Ibu Purwatiningsih, terima 

kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang tidak pernah putus, doa tulus 

yang selalu diberikan, dukungan, serta motivasinya. Semoga Allah SWT 

memberikan umur yang panjang dan kebahagiaan dunia akhirat bagi 

keduanya. 

3. Adikku tercinta Erfira Harmadani, terima kasih atas doa dan dukungannya. 

Semoga selalu menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan selalu 

mendapatkan lindungan dari Allah. 
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4. Bapak Nurkholis, Ph.D,. Ak,. CA. selaku dosen pembimbing atas segala 

waktu, perhatian, bantuan pemikiran, dan semangatnya dalam 

membimbing saya dengan penuh ketegasan sehingga saya dapat 

menyelesaikan skripsi dengan penuh kesungguhan. 

5. Prof. Candra Fajri Ananda, SE., MSc., Ph.D. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. 

6. Bapak Nurkholis, Ph.D,. Ak,. CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. 

7. Yang tercinta Tifani Titah Dwi Tyastari, terima kasih untuk segala 

perhatian, doa, saran, dan motivasinya sehingga skripsi ini berjalan dengan 

lancar.  

8. Teman-teman kelas CE (Anas, Satriyo, Shela, Dyo, Jator, Yudhis, beserta 

teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu) terima 

kasih atas dukungan, doa, dan semangatnya selama menempuh 

perkuliahan ini. 

9. Teman-teman Matsui Stavolt (Adit, Anto, Azka, Dimas, Eki, Fachmi, 

Hendra, Khairul, Komar, Naufal, Prana, Rafi, Ridho, Surya, Yoga, Yudi, 

beserta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu) 

terima kasih atas dukungan, doa, dan semangatnya selama menempuh 

perkuliahan. Walaupun kita tidak pernah juara Accounting League ataupun 

Dekan Cup tetapi kita adalah tim futsal terhebat FEB UB. 

10. Teman-teman angkatan 2010 Jurusan Akuntansi dan semua pihak yang 

turut membantu kelancaran dalam proses penuelesaian skripsi ini. 



 

xi 

 

11. Teman-teman angkatan 2010 Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang turut 

membantu memberikan saran-saran terbaik dalam proses penyelesaian 

skripsi ini 

Penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan laporan penelitian 

dalam skripsi ini masih kurang dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat 

mengharapkan saran maupun kritik yang membangun dari semua pihak agar 

penulis dapat lebih baik di masa mendatang. Akhir kata dengan segala kerendahan 

hati, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri 

khususnya, bagi almamater, dan bagi ilmu pengetahuan akuntansi. 
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