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KATA PENGANTAR 

 

 Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh 

       Alhamdulillah segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada penggenggam 

alam semesta Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Faktor Fundamental 

Mikro dan Makro Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan 

Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2009-2018)”. 

 

Skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan 

kelulusan studi pada program Sarjana (S1) Pararel Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Esa Unggul. Dalam penulisan skripsi hingga selesainya, penulis telah 

banyak mendapatkan bantuan-bantuan dalam bentuk bimbingan, keterangan serta 

dorongan moril maupun materil, sehingga  skripsi ini dapat penulis selesaikan. Oleh 

karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya, kepada: 

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

2. Bapak Dr. MF. Arrozi Adhikara, SE, M.si, Akt, CIA selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul. 

3. Bapak Drs. Sugiyanto, SE, MM, selaku Ketua Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul. 

4. Bapak Drs. Sapto Jumono, SE, ME, selaku dosen pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan memberikan semangat 

kepada penulis dengan penuh kesabaran dalam membimbing, mengarahkan, 

serta membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

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

yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengajaran dari semester awal 

sampai semester akhir. 

6. Seluruh Staff Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul yang turut 

membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 

7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan dukungan moral, materil, 

kepercayaan, kesabaran, pengorbanan, serta doa dan kasih sayang yang tak 

terhingga kepada penulis. 

8. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, serta 

pengertian yang begitu besar kepada penulis. 

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak 

memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama 

penyusunan skripsi ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. 

Aamiin. 
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         Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak segala 

kekurangan dan masih jauh dari sempurna, oleh karena itu semua saran dan kritik 

dari pembaca akan diterima guna memperbaiki dan mengembangkan penelitian ini. 

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dan juga 

bagi pembaca serta dapat menambah ilmu pengetahuan. 

 

   Jakarta, 28 Januari  2020 

 

      

 

 

                                                                                   ( Khitami Kamaliah ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




