
i 

 

KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat 

dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul “Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan Dividen 

dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada 

perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index yang tercatat di 

BEI periode 2013-2016)”. Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh 

gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Mercu Buana. 

Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak 

lepas dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta 

pengalaman. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan 

dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Ibu Minanari 

selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, 

bimbingan, semangat, pengetahuan, dan nasehat-nasehat yang sangat 

bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dalam 

kesempatan ini penulis sangat berterima kasih atas kekuatan Tuhan Yang 

Maha Esa yang telah mencurahkan anugerahnyadan ingin berterima kasih juga 

pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini 

terutama kepada: 

1. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, M.M. selaku Rektor Universitas 

Mercu Buana. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/



ii 

 

2. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana 

3. Bapak Dr. Fardinal, SE., M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

4. Bapak Suharmadi selaku penelaah proposal skripsi yang telah banyak 

memberikan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini. 

5. Seluruh dosen staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap 

ilmunya. 

6. Kedua Orangtua tercinta, Ibu R. Situmorang dan Bapak T. Aruan serta 

kedua adik saya, Rolando Michael Aruan dan Juandry Aruan, penulis 

sampaikan terimakasih yang tak terhingga atas doa restu, dukungan 

moral, nasehat, motivasi, material dan ridhonya yang tiada henti-

hentinya kepada penulis serta memberi semangat dan memberikan 

banyak inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Sahabat-sahabat saya yang terkasih Dian Maria dan Oktaviani Silalahi 

yang tiada hentinya memberikan kata-kata motivasi dan yang selalu 

mengajarkan apa arti kebaikan. 

8. Sahabat-sahabat sewon saya yang tidak terlupakan yang sekarang ini 

sedang sama-sama merangkai masa depan Anggi Maria, Ersa Vela, 

Grace Danya, Hilda Tamauri, Winda, dan Yolanda Margaretha. 

9. Sahabat-sahabat seperjuangan saya Ananda Agustina, Ardiles Permata, 

Dayu Aristyadewi, Jelvi Royan, Khotiah Septi, Nindya Ayu, dan Yosi  

http://digilib.mercubuana.ac.id/



iii 

 

  

http://digilib.mercubuana.ac.id/




