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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat 

dan karunia-nya kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul “Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Investasi, Kinerja 

Keuangan dan Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan Pada 

Perusahaan Manufaktur di BEI Periode 2013 - 2016”. Skripsi ini merupakan 

syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntasi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana. 

 Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian tidak lepas dari 

kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari Bimbingan  dan bantuan dan dukungan yang 

sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Bapak Drs. Suharmadi, AK., MSi., 

MM., CA 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 

hanturkan Alhamdulillah atas kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah 

mencurahkan anugerahnya dan ingin berterima kasih pada semua pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada : 

1. Kedua orang tua tercinta: Ibu dan Bapak, serta adik ku Fadhillatul Nisha 

Apriani yang telah memberikan semangat, doa dan dukungan moral dan 

material yang tiada henti-hentinya kepada penulis serta memberi semangat 

dan memberikan banyak Inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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2. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas Mercu 

Buana. 

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

dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

4. Bapak Fardinal, SE., M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

5. Seluruh dosen dan staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya. 

6. Rahma Widiyanti yang selama ini selalu membantu dan memberikan 

semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. 

7. Sahabat-sahabat Magnum Pleasure Secret; Sulistyaningsih, Renita 

Mawarni, Firman, Daniel Gunawan, Kuro’ain, Rahmat Irfansyah, 

Irwansyah dan teman-teman lain yang turut serta memberikan semangat 

untuk penulisan skripsi ini. 

8. Teman-teman di Rumah Sakit Cinta Kasih Tzu Chi khususnya Departemen 

Teknik Elektromedik yang turut serta memberikan semangat untuk 

penulisan skripsi ini. 

9. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih 

atas bantuan, motivasi serta doanya. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang 

dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran 

serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga 
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skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan khusunya bagi 

penulis dan pembaca pada umumnya. Akhir kata dengan segala ketulusan 

dan kerendahan diri, Penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dan 

kelemahan dalam skripsi ini. 
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