
v 
 

KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-

Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen, dan Profitabilitas 

terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017)”. Skripsi ini 

merupakan syarat 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 Ibu Dr. Dewi Anggraini Faisol, Ak., 

ME selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, saran, 

bimbingan, semangat, pengetahuan dan nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat 

yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga ingin berterima kasih pada 

semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada: 

1. Kedua orang tua Bapak Ratimin dan Ibu Ani Suswati. Adik penulis, Dinda 

Aisah, Sepupu penulis, Ady Imam Afrizal, Indah Hanifa Sabilla, Eka  Nur 

Annisa dan Seluruh Keluarga besar Ahmad Robangi dan keluarga besar di 

Cilacap yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Mereka yang telah 

memberikan semangat, doa, dan dukungan moral maupun material yang tiada 
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henti-hentinya kepada penulis, serta memberikan banyak motivasi dan inspirasi 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Prof. Dr. Ngadino Surip, MS. selaku Rektor Universitas Mercu Buana. 

3. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., Msi., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta. 

4. Bapak Dr. Fardinal, SE., Ak., M.Si selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta. 

5. Dr. Erna Setiany, SE., M.Si selaku Pembimbing Akademik. 

6. Seluruh Dosen Akuntansi Universitas Mercu Buana yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa serta ilmu yang telah diberikan 

kepada penulis. 

7. Teman seperjuangan penulis, Septian Adiputra, Muhammad Afifudin, Fahrun 

Rizaldi. Dan teruntuk Fiona Nurhalimah, Rina Handayani, Desi Siti Aisyah, 

Restu Artma Prayoga, Eggi Junistian yang selalu membagikan pengetahuan 

tentang ilmu-ilmu dalam penulisan skripsi, dan bersama-sama dalam 

menyelesaikan tugas akhir dengan penulis. Penulis juga mengucapkan terima 

kasih kepada Keluarga Besar Mahasiswa Akuntansi, teman-teman Akuntansi 

angkatan 2015, serta Himpunan Mahasiswa Akuntansi Periode 2017-2018 

yang selalu memberikan kebahagiaan, semangat, dan motivasi selama dalam 

penulisan skripsi. 

8. Teman Terbaik penulis, Nurlina Sari yang tidak pernah berhenti memberikan 

pandangan, pola pikir, dan tak pernah berhenti memberikan kesegaran. Serta 
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pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih 

atas bantuan dan doanya selama mengerjakan skripsi ini. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, baik dalam isi maupun penyajiannya dikarenakan terbatasnya 

pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan segala bentuk saran dan masukan bahkan kritik yang 

membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi penelitian yang 

akan datang. 
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