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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

memberikan anugerah, kemudahan, serta rahmat dan karunia-Nya kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Pengaruh Return 

On Asset, Debt to Equity Ratio dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai 

Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri 

Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI pada tahun 2015-2017)” sebagai 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Mercu Buana Jakarta. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan 

dari berbagai pihak, khususnya Penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada Ibu Giawan Nur Fitria SE.,M.Ak selaku dosen 

pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya, memberikan saran, 

bimbingan, semangat, pengetahuan dan nasehat yang sangat bermanfaat kepada 
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dukungan materil yang beliau perjuangkan kepada penulis. 
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3. Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., CIPSAS., CMA selaku Dekan Fakultas 
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6. Seluruh dosen-dosen dan staf  Program Studi Akuntansi Universitas Mercu 

Buana. 

7. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moral, motivasi, keceriaan 

serta mendoakan yang terbaik untuk penulis. 

8. Muhammad Aditya Pratama yang telah banyak membantu serta memberikan 

motivasi kepada penulis agar tidak mudah menyerah dan terus berjuang dalam 

menggapai cita-cita. 

9. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis Isra Elviani Firdaus, Metha Maramiss 

Nurhadi, Novalita Ramalusia Putri, Risky Yoni Septiana yang telah 

memberikan hiburan serta selalu menyemangati penulis. Terimakasih atas doa 

dan dukungan kalian semua.  
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semuanya atas bantuan, motivasi serta doanya. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh 
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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 diri, penulis 

mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini. 
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