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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan YME  atas segala 

rahmat, hidayah, dan karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk 

menempuh gelar Sarjana Strata 1 (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan 

Akuntansi Universitas Esa Unggul Jakarta Barat. 

Penulisan skripsi ini berjudul :“PENGARUH PROFITABILITAS, 

LEVERAGE DAN INVENTORY TURNOVER TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR 

FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 

TAHUN 2012 – 2016”. 

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa syukur yang tak 

terhingga atas rahmat dan karunia yang telah Tuhan YME berikan sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik. Penulis menyadari bahwa 

tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penyusunan skripsi ini tidak 

dapat berjalan lancar, oleh karena itu penulis juga menyampaikan rasa hormat dan 

terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu, mendorong dan 

memberikan motivasi kepada penulis secara langsung maupun tidak langsung 

selama proses penyusunan skripsi ini, terutama kepada : 

1. Bapak Dr. Arief Kusuma, AP, MBA, Selaku Rektor Universitas Esa 

Unggul. 
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2. Bapak Dr. MF. Arrozi Adhikara, SE, M.Si, Akt, Selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul. 

3. Bapak Adrie Putra, SE, MM, Selaku Ketua Program Studi Akuntansi S-1 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul. 

4. Bapak Adrie Putra, SE, MM, Selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya guna memberikan petunjuk, 

bimbingan dan pengarahan yang sangat berharga, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul yang 

tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan ilmu, 

bimbingan, arahan dan motivasinya. 

6. Seluruh Staf dan Karyawan Universitas Esa Unggul yang telah 

menyediakan bantuan dan informasi yang dibutuhkan selama masa 

perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini. 

7. Kedua Orang Tua tercinta, Papa Tjhen Siong Tjoen dan Alm. Mama Kwok 

Tjoei Kien serta kakak Noumy Eka Astuti yang selalu mendoakan dan 

memberikan dukungan moral maupun spiritual sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. 

8. Papi Sugiono dan Mami Kwok Tjoei Ni serta adik Arnold Pramudita dan 

Leonard Pramudita yang selalu memberikan dukungan, semangat dan 

memotivasi saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

9. Sahabat seperjuangan semasa perkuliahan Vivi Rahmayati, Ninik 

Puspitosari, Farida Susanti, Fenny Christin Tannady, Nisa Luthviana, 
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Agustina Sukarni, Dwi Wahyu, dan Regina Marsela yang selalu membantu 

dan memberikan support dalam menyelesaikan penyusunan skripsi. 

10. Ibu Dorothea Henny, Bapak Franky Foreson dan Ibu Novianty Selaku 

Director  PT. Mitra Konsultan yang mendukung saya selama masa 

perkuliahan dan  support dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

11. Sahabat saya yang turut serta membantu memberikan dukungan Risca 

Yunita Stanley, Septian, Yuliana Ria Pangaribuan, Maryati, Rahma Dania, 

Diah Nofiyanti Kusumawardani, Jocelynn Fleur Summer. 

12. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung saya dalam penyusunan 

skripsi ini yang tidak dapat saya sebut satu persatu. 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih 

terdapat banyak kekurangan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan 

yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun guna memperbaiki dan mengembangkan penelitian ini. 

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutanya 

dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca. 

Jakarta, Februari 2018 

Penulis   

 

Irene Dwi Astuti 

 


