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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

Tugas Akhir Skripsi ini dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan,

Corporate Governance, dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan

(Studi Empiris Pada Perusahaan Konsumsi Yang Terdaftar di BEI Periode

2012-2016)”.

Penyusunan tugas akhir skripsi ini penulis juga menyampaikan ucapkan

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang selalu memberikan

doa, bantuan dan dukungannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan

tugas akhir skripsi ini. Oleh Karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih

kepada:

1. Orang tua terkhusus Ibu, kakak, kakak ipar dan seluruh keluarga tercinta,

yang telah memberikan semangat, doa dan dukungan moral dan material

yang tiada henti-hentinya kepada penulis serta memberikan banyak inspirasi

dalam menyelesaikan skripsi ini, serta alm. Ayah yang telah memberikan

kebaikan kepada saya selama hidupnya.

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

Buana.

3. Bapak Asral Simatupang, SE., Ak., M. Ak., CA. selaku dosen pembimbing

skripsi yang telah memberikan saran, waktu, bimbingan, semangat,

pengetahuan dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat kepada penulis.

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

dan Bisnis Universitas Mercu Buana.

5. Bapak Dr. Fardinal, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.

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

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya.

7. Seluruh sahabat-sahabat yang telah sama-sama berjuang dalam penyusunan

skripsi, yang senantiasa memberikan dorongan satu sama lain dan kerjasama

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



vi

8. yang baik selama ini, membagikan pengalaman dan ilmunya kepada penulis

(Agung Sunaryo, Agustina Aji Lestari, Dewi Amalia, Intan Yuniar, M

Gazza Fadriawan, Novita Sari, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa

saya sebutkan semuanya).

9. Seluruh rekan kerja saya Atika Dwi, Gary Octora, Dian Pelita, Kirana

Prasetyo, Randy Steven, Ci Sri Rezeki, Pak P, Bu Pris, dan lainnya yang

selalu memberikan semangat agar segera menyelesaikan skripsi ini.

10. Untuk Perpustakaan UMB Meruya, Starbucks, Mcdonald, dan KFC yang

telah menyediakan tempat mencari inspirasi dan memberikan kemudahan

dalam mencari bahan skripsi selama kurang lebih 6 bulan terakhir ini.

11. Dan seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima

kasih atas bantuan, motivasi serta doanya. Semoga kebaikan kalian dibalas

oleh Allah SWT. Amiin.

Hanya doa dan ucapan syukur yang dapat penulis panjatkan, semoga Allah

SWT membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Rekan-rekan dan Sahabat-sahabat

sekalian. 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.
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Penulis,

Kabul Muhjib
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