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KATA PENGANTAR 
 

  Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat 

dan karunia-Nya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan program  Tesis yang 

berjudul “Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan 

Pertumbuhan Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan Consumer 

Goods Sub Sektor Makanan dan Minuman (Studi Empiris pada perusahaan  

Consumer Goods Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI periode 

2010-2015)”  

  Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh 

gelar Master Manajemen pada Program studi Magister Manajemen di Program 

Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta. Penulis menyadari bahwa Tesis ini dapat 

diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis 

menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung 

memberikan kontribusi dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Secara khusus pada 

kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Harnovinsah, 

sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama 

penyusunan Tesis ini dari awal hingga tesis ini dapat diselesaikan. Penulis juga berterima 

kasih kepada bapak Dr. Bambang S. Marsoem selaku Penguji pada Seminar Proposal, 

Bapak Prof. Said Djamaludin dan Ibu Dr. Agustina selaku Penguji pada Ujian Tesis, Prof. 

Dr. Didik J. Rachbini Direktur Program Paascasarjana, beserta segenap jajarannya yang 

telah berupaya meningkatkan situasi kondusif di fakultas. 

 Tak lupa penulis berterima kasih kepada Ketua Program Studi Ibu Dr. Aty 

Herawati, MSi. Demikian juga penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen 

dan staf administrasi Program Studi Magister Manajemen, termasuk rekan-rekan 

mahasiswa yang telah membantu kelancaran penulisan Tesis ini sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tesis ini. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada ibunda 

tercinta Ibu Masnun, yang  tak pernah putus berdoa dan memberikan cinta kasih yang tulus 

kepada penulis, suami tercinta,  Hidayat yang memberikan kasih sayang, perhatian, doa  

dan semangat yang luar biasa demi kelancaran Tesis ini, anak-anakku tersayang Azis dan 

Alya, semoga kalian termotivasi oleh semangat belajar dari ibundanya dan yang terakhir 

terima kasih untuk teman-teman terbaik Rani, Alfia, kalian sungguh luar biasa serta rekan 

sejawat yang telah membantu dan memberikan motivasi demi kelancaran Tesis ini.  
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 Kiranya hasil penulisan ini dapat memberika sumbangsih dalam masalah 

pengembangan pasar modal di Indonesia. 

          

Jakarta,     Agustus 2018 

          

 

Penulis  

 

 

 

 
  

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




