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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 Kebijakan Hutang, Keputusan Investasi dan Profitabilitas 

Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Food and Beveragesyang 

Terdaftar di BEI Periode 2012 – 2016”.  Skripsi ini merupakan syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas 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 Bapak M. Laras Widyanto, SE, Ak., 

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 haturkan Alhamdulillah atas kekuatan Allah SWT yang telah 

mencurahkan anugerahnya dan ingin berterima kasih pada semua pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada : 

1. Kedua orang tua yakni Almarhum Bapak M. Thamrin Anca dan Ibu 

Gusnawati yang selalu mendoakan, memberikan inspirasi, memotivasi 

untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, dukungan moraldanmateril, serta 

banyak hal lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Khususnya 
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teruntuk Alm. Papah tercinta yang ada disurga, terima kasih karena sudah 

menjadi papah terhebat, papah yang kuat, papah yang sempurna,  guru 

terbaik di dunia dan ini adalah salah satu impian besar papah melihat salah 

satu anaknya menjadi Sarjana. 

2. Putriku tercinta Zahra Khairunisa yang menjadi anugrah terindah dalam 

kehidupan saya, yang membuat saya terus bersyukur karena nikmatnya 

menjadi seorang Ibu, yang  membuat saya terus bersemangat dalam 

menuntut ilmu.  

3. Bapak Dr. Ir. Arissetyo Nugroho, MM selaku Rektor Universitas Mercu 

Buana. 

4. Bapak Dr. Harnovinsyah, Ak, M.Si, CA, selaku Dekan Fakultas dan juga 

sebagai Ketua Program Studi Akuntasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Mercu Buana. 

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

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya. 

6. Saudara Rangga, Rani, Ryan dan Rizky sebagai kakak dan adik yang telah 

memberikan semangat, doa, waktu dan dukungan baik moral maupun 

material. 

7. Orang yang paling  berarti yaitu Ade Wira Setiawan yang senantiasa selalu 

menuntun saya kearah yang lebih baik. 

8. Sahabat – sahabat saya yang begitu banyak memberikan bantuan ilmu, 

semangat, doa, waktu, dan inspirasinya yakni Putri, Lita, Tita, Mita, Raga, 

Rosa dan Ika. 
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9. Teman-teman terbaik saya diantaranya Joan, Eka, Jeng Sri, Anita, dan Ci 

Frieda yang telah membantu memberikan motivasi, semangat, doa dan 

dukungan 

10. Pihak- pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Terima kasih atas motivasi, bantuan, dukungan 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 skripsi ini bermanfaat dan dapat 

menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. 

Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis haturkan terima 

kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini. 

 

Jakarta, 22 Maret 2018  

 

         Ria Haddillah 

 




