
vi 

 

KATA PENGANTAR 

 

       Puji dan Syukur penulis hanturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 

berkat Rahmat Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktu 

yang telah ditargetkan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul : 

“Pengaruh Struktur Modal dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan 

dengan Kinerja Perusahaan sebagai variabel intervening pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2013─2017” 

       Skripsi ini dibuat dari berbagai referensi, baik dari buku, jurnal, rujukan 

berupa skripsi, maupun internet. Skripsi ini juga dibuat demi menyelesaikan studi 

Strata Satu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul guna 

memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak). 

       Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas 

segala bantuan, bimbingan, serta motivasi yang telah diberikan kepada penulis 

selama ini. Adapun ucapan tersebut penulis berikan kepada : 

1. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma, MBA selaku Rektor Universitas Esa Unggul. 

2. Bapak Dr. MF. Arrozi Adhikara, SE,M.Si,Akt, CA. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul sekaligus Dosen Pembimbing 

Akademik dari penulis. 

3. Bapak Adrie Putra, SE, MM selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul. 

4. Seluruh Dosen Universitas Esa Unggul, yang telah memberikan materi, 

motivasi, serta pengalaman selama ini. 



vii 

 

5. Orang tua, yang telah memberikan motivasi, do’a, bantuan moral, spiritual, 

dan material yaitu Ibu dan Bapak. 

6. Adik, yang telah memberikan motivasi, do’a, dan hiburan dikala lelah dengan 

tugas yaitu Indra. 

7. Teman sejak  awal kuliah serta teman di organisasi, yaitu Ica, Kiki, Kartika, 

Monica, Siska, Hairiah, Ronna, Risa, Muammar, Arif, Bery, Made, Dadang 

yang mau berbagi suka dan duka selama dimasa perkuliahan maupun di 

organisasi. 

8. Yang membantu memberikan informasi serta saran dan masukan dalam 

penyelesaian skripsi ini, yaitu Kartika, Kiki, Ica, Dhea, Ramdoni. 

9. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun 

tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

       Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan 

dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu semua saran dan kritik yang 

membangun akan sangat berguna demi memperbaiki dan semoga skripsi ini 

berguna serta bermanfaat sebagaimana mestinya.   

Jakarta, 13 Agustus 2018 

Penulis 

 

 

Putri Novitasari 

  

 


