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KATA PENGANTAR 

 

 

 Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Karunia-

Nya kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

judul “Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, Kebijakan Dividen, dan 

Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Sub-Sektor Property and Real Estate Periode 2012-2016”. Skripsi 

ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi 

Akuntansi Fakultan Ekonomi dan Bisnis 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 Diah Iskandar, SE., M.Si. 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 ingin 

berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan 

skripsi ini terutama kepada : 

1. Kedua orang tua Saya tercinta, yang telah memberikan doa, semangat, dan 

dukungan moral dan material yang tiada henti-hentinya kepada penulis 

dan memberikan banyak insipirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan 

kakak-kakak Saya Maharani Kurniasih S.Pd, Yuliani Kurniasih S.E, S.Pd, 
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dan Ardian Kurniawan S.T yang telah memberikan Saya motivasi dan doa 

yang tiada habisnya. 

2. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas 

Mercu Buana. 

3. Bapak Dr. Harnovinsah AK., M.Si., CA., CIPSAS, CMA, selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.. 

4. Bapak Dr. Fardinal, SE., M.Si., Ak, selaku Kepala Program Studi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.. 

5. Bapak Iwan Firdaus SE., MM., selaku Kepala Galeri Investasi Universitas 

Mercu Buana, serta semua anggota Kelompok Studi Pasar Modal yang 

telah memberikan semangat dan masukan kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

6. Seluruh dosen dan staff Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya. 

7. Para Anggota PSDS “Petualang Super Duper Sejati”; Dian Yustikaviani, 

Isa Bella Putri Anjani, Yosi Oktaviani Anggraini Manulang, Rio 

Ardiansyah, Dede Imanullah, Emil Rahman Hakim. Terima kasih atas 

segala canda tawa dan petualangan yang sudah kita lakukan bersama. 

8. Agus Maulana, teman spesial yang selalu mendukung dan menyemangati 

untuk menyelesaikan skripsi ini. 

9. Para teman seperjuangan “Kerajaan Ular”; Helen Mitra Sumarta, Yuni 

Zaidah, Marisa Erpiani, Dayu Aristyadewi Agrah, Nur Amalia, Fajar 

Dwihandoko, Bismo Cakra Wardhana, Muhammad Ardianto, Reno 
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Budiman, Fajar Andrianto, Ardiles Permata Jaya. Terima kasih untuk 

segala dukungan, semangat, doa, kebersamaan, dan keceriaannya selama 

ini.  

10. Seluruh keluarga besar akuntansi S1 angkatan 2014 dan semua pihak yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa, bantuan, 

dan motivasinya. 

Penulis menyadari 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 skripsi ini bermanfaat dan dapat 

menambah pengetahuan khususnya 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. 

 

Jakarta, 15 Maret 2018 

 

Adhika Diah Maulani 
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