
KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan 

hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul 

“Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Nilai 

Perusahaan (Studi Empiris Industri Pertambangan Sub Sektor Batubara yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)”. Tujuan penulisan 

proposal skripsi diajukan sebagai salah satu syarat untuk penulisan skripsi 

Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis, Universitas Esa Unggul. 

Dalam penyusunan proposal skripsi ini terdapat hambatan dan rintangan 

yang dihadapi namun penulis menyadari bahwa berkat adanya bimbingan dan 

dorongan dari semua pihak baik secara moral maupun spiritual, sehingga 

penulisan proposal skripsi ini berjalan dengan lancar. Untuk itu pada kesempatan 

ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA Selaku Rektor Universitas 

Esa Unggul. 

2. Bapak Dr. Tantri Yanuar Rahmat Syah, SE, MSM selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul. 

3. Bapak Ickhsanto Wahyudi, SE., M.Ak selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul. 

4. Ibu Sri Handayani SE, MM, M.Ak, CPMA selaku Dosen pembimbing 

skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam 

memberikan pengarahan selama penyusunan skripsi ini. 

5. Kedua orangtua saya Bapak Abdul Haris Yulianto dan Ibu Tunziah, mbah 

saya Tukinah, serta adik saya Rachma Tri Lestari yang memberikan doa 

tiada henti kepada penulis, dukungan baik moril maupun materil dan 

motivasi selama proses pembuatan skripsi ini. 

6. Seluruh Bapak/Ibu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa 

Unggul yang selama ini sudah membimbing dan memberikan ilmu. 

7. Sahabat seperjuangan selama masa kuliah “Semoga Cepet S.Ak” Adelia 

Kharisma Sularto, Albertus Valerino, Aldi Renaldi, Muhammad Al-Haiqi 

Husin dan Dimas Aldi Rianto yang telah memberikan masukan, bantuan dan 

semangat dalam penyelesaian proposal skripsi ini dan mau berbagi suka dan 

duka selama masa perkuliahan. 

8. Sahabat seperjuangan selama masa kuliah “JARUS CLUB” Indah Wulan 

Sari, Febby Putri Dewany, Wulan Ramadhanti, Putri Mulyaningsih, Erika 

Nur Fatihah, Syauqina Alifah Furqon, Fanesya Yul Fani, Luki Hidayat, dan 

Dominikus Enryko terima kasih untuk semua saran, masukan dan dukungan 

yang telah diberikan. 

9. Teman-teman Jurusan Akuntansi dan Manajemen angkatan 2018 yang 

saling memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. 



10. Member-member EXO dan NCT terutama DO Kyungsoo dan Na Jaemin 

yang telah menemani penulis setiap harinya dengan lagu-lagunya yang 

energik sehingga selalu membuat penulis semangat dalam mengerjakan 

skripsi ini. 

11. Diri saya sendiri, yang telah mampu kooperatif dalam mengerjakan skripsi 

ini. Terimakasih untuk selalu berpikir positif dan selalu berusaha 

mempercayai diri sendiri, hingga akhirnya diri saya mampu membuktikan 

bahwa saya bisa mengandalkan diri sendiri. 

12. Dan kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan oleh penulis satu per 

satu yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis. 

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan. 

Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritik dari pembaca 

sehingga penyusunan skripsi ini menjadi lebih baik lagi, dan bisa bermanfaat bagi 

semuanya. 

 

 

 Jakarta, 18 April 2022 

  

  

  

 Nia Dwi Pratiwi 

 


