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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur senantiasa tercurahkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan 

hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Price 

Earning Ratio, Debt to Equity Ratio dan Return On Asset Terhadap Nilai 

Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang 

Terdaftar Di BEI Periode 2013-2018” dengan baik. Skripsi ini merupakan syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari adanya keterbatasan, dan 

ketidaksempurnaan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi isi maupun 

penyajiannya. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan 

dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya bapak Endri. SE.MA 

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, pada kesempatan kali ini penulis ingin 

mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan skripsi ini terutama kepada:  

1. Dr. Ngadino Surip, MS. selaku Rektor Universitas Mercu Buana. 

2. Dr. Harnovinsah, Ak., Msi., CA.  selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Mercu Buana.  

3. Dr. Daru Asih, M.Si. selaku Ketua Program Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana. 
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4. Jajaran Program Studi Manajemen S1, Ibu Dr. Erna Sofriana Imaningsih, S.E, 

M.Si, dan Ibu Dott.ssa Tine Yuliantini, MM selaku sekretaris I dan II Program 

Studi Manajemen S1. 

5. Orang tua tercinta Bpk Karsono & Ibu Sureni dan keluarga yang selalu 

memberikan doa, dorongan serta inspirasi yang tak ternilai harganya serta 

semua dukungan baik moral maupun material. 

6. Seluruh dosen dan staf  Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya. 

7. Teman-teman seperjuangan di FEB Manajemen SDM, PEMASARAN, DAN 

OPERASIONAL.  

8. Seluruh  teman-teman  seperjuangan di OHANA  yang  telah  bersama-sama  

melalui masa-masa  kuliah  dari  semester  1  hingga  sekarang.  

9. Teman saya Ruella Rolanda Rulan dan Hendro yang sudah membantu selama 

penulis mengerjakan skripsi. 

10. Teman-teman saya dikantor terutama Lidya, Ajeng, Wiesje, Emil, Erwi yang 

selalu membantu dan mensuport penulis saat mengerjakan skripsi. 

11. Seluruh Karyawan PT Jatelindo Perkasa Abadi yang telah membantu dan 

memberikan semangat serta fasilitas dalam menyelesaikan proposal skripsi ini. 

12. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan Manajemen 2015 yang tidak bisa 

disebutkan satu per satu, semoga kita dapat menjadi pionir dalam 

mengembangkan profesi di bidang ekonomi manajemen dan dapat bermanfaat 

bagi diri sendiri, keluarga dan orang-orang disekitar kita. 
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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 diri, penulis mohon 

maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini. 

Jakarta, 10 Maret 2020 

 

 

Santi Susanti
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