
iii

KATA PENGANTAR

Allhamdulillahirobbil a’lamin, segala puji bagi ALLAH SWT atas rahmat dan

karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

dengan judul “Pengaruh Leverage, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan

Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN yang

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017)”. Skripsi ini merupakan

syarta kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis tidak lepas dari banyak kesalahan

atas keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, dalam

kesempatan ini penulis sangat bersyukur atas segala anugrahnya yang telah

ALLAH SWT berikan dan penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk

beberapa pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. Ngadino Surip Diposumarto, Ms. selaku Rektor

Universitas Mercu Buana.

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

dan Bisnis Universitas Mercu Buana.

3. Bapak Dr. Fardinal, SE., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Ekonomi

dan Bisnis Universitas Mercu Buana.

4. Ibu Rieke Pernamasari, SE., M.Ak., selaku dosen pembimbing yang selalu

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi, saran dan

ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis serta seluruh dosen dan staf

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



iv

Program Studi Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah

memberikan seluruh ilmunya untuk penulis.

5. Kepada orang tua saya, Bapak Tukino dan Ibu Sulasmi, dan adik saya

Alysya Putri Apriliani serta untuk Tante Leni Hapsari yang telah

memberikan dukungan, semangat, kasih sayang dan doa kalian sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

6. Para sahabat kecil saya, Ayu Utami, Shaqnaz Ayu dan Yunia Saras Wati.

Terima kasih kalian telah meluangkan waktu untuk menghibur,

mendengarkan keluh kesah penulis dan semangat yang kalian berikan

untuk penulis. Semoga persahabatan kita selalu terjaga sampai nanti.

7. Para sahabat penulis sejak Sekolah Menengah Pertama (SMP), Dea Olivia,

Indah Nurmalasari, Mifta Khuluza dan Tiara Ramandhita. Terima kasih

atas segala dukungan, semangat, motivasi dan doa kalian serta terima

kasih juga atas kesetian kalian dalam menjalin persahabatan dengan

penulis. Semoga kita semua bisa lulus dengan tepat waktu dan

mendapatkan gelar Sarjana.

8. Terima kasih untuk Beverly Jonathania Nawilis atas segala doa, dukungan,

semangat dan tawa candanya. Semoga ALLAH SWT selalu berikan

kesehatan dan segala rahmatNya untuk kita, aamiin.

9. Terima kasih untuk Rini Indarti, Pitriani, Fiona Nurhalimah, Zhuliani,

Putri Diana Lestari dan teman-teman seperjuangan akuntansi angkatan

2015 Universitas Mercubuana. Sukses terus untuk kita semua.
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10. Dan untuk semua Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Radio

Mercu Buana terima kasih utuk segala pengertian kalian semua dan

semangat kalian. Terima kasih atas segala pengalaman, ilmu, cerita, canda

tawa dan segala suka dukanya. Semoga UKM Radio Mercu Buana selalu

lebih baik kedepannya dan selalu menjadi UKM yang digemari seluruh

mahasiswa/mahasiswi Universitas Mercu Buana.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini memiliki kekurangan

dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan segala kritik dan

saran dari berbagai pihak agar penelitian ini bisa menjadi lebih baik. Semoga hasil

dari penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Jakarta, 14 Januari 2019

Otik Stevani
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