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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucap puji Syukur kepada Allah SWT yang telah 

melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah 

curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, 

serta kepada umatnya hingga akhir zaman. 

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu  persyaratan 

dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Universitas 

Mercu Buana Jakarta. Judul yang penulis ajukan dalam skripsi ini adalah 

“Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Tindakan 

Marger dan Akuisisi” (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2008-2016). 

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, 

bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan 

ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang 

terhormat: 

1. Bapak Dr. Arissetyanto Nugroho, MM, selaku Rektor Universitas Mercu Buana 

Jakarta. 

2. Bapak Dr. Harnoviansah, Ak., M.Si, CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana. 
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3. Bapak Dr. Fardinal, SE., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta.4. Kepala 

Program  

4. Ibu Giawan Nur Fitria SE., M.Ak, selaku Dosen Pembimbing yang telah 

menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan 

kepada penulis dalam penyusutan skripsi ini. 

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Meruya 

yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti 

perkuliahan sampai akhir penilisan skripsi. 

6. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta bagian perpustakaan yang 

telah bersedia memberikan bantuannya. 

7. Kedua Orang Tuaku yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil, 

do’a serta kasih sayangnya yang tak pernah terputus sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Erlangga Wika Wibisono yang selalu memberikan bantuan, dukungan dan 

semangat dikala penulis merasa kelelahan dan kesulitan dalam proses 

pengerjaan skripsi. 

9. Adikku Ryan yang memberikan dorongan dan semangat. 

10. Sepupu-sepupuku yang memberikan canda dan tawanya dikala aku sedang 

lelah. 
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12. Sahabatku Sarah, Putri Utami, Fara, Nurul serta teman-temanku Eri, Yuni, 

Fitri, Firdha, Angel, Aya, Sabina dan lainnya yang tidak bisa kusebutkan satu 

persatu, terimakasih telah membantu dan memberikan dorongan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

13. Dan yang terakhir, pihak lainnya yang tidak dapat kusebutkan satu persatu. 

Kepada semua pihak yang membantu, Semoga Allah SWT memberikan 

balasan yang berlimpat ganda atas segala kebaikannya. Demi perbaikan 

selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang 

hati. Penulis juga juga berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak yang memerlukan. 

 

        Jakarta, Februari 2018 

 

         Penulis, 

 




