
iv 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan yang 

dilimpahkan-Nya sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai  Perusahaan 

(Analisis Pengaruh Profitabilitas, Keputusan Investasi, dan Kebijakan Deviden 

Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Periode 2008-2012). Skripsi ini dibuat 

karna penulis mempunyai keingintahuan untuk menambah pengetahuan tentang 

ilmu ekonomi. 

Maksud dan tujuan skripsi ini, untuk memenuhi salah satu syarat akademis 

yang harus dipenuhi oleh setiap Mahasiswa Fakultas Ekonomi program studi 

Sarjana Strata-1 Jurusan Akuntansi Universitas ESA UNGGUL. 

Didalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan, dorongan, 

dan juga motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, baik dalam pengumpulan bahan dan data, penyajian dan pembahasan 

isinya maupun teknik penulisanya. Karena itulah pada kesempatan ini penulis 

ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan semuanya yang tidak bisa 

dihitung satu per satu. 

2. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma, AP. MBA., selaku Rektor Universitas  Esa 

Unggul, Jakarta. 
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3. Bapak Dr. MF. Arrozy, SE, Msi, Akt, selaku Dekan Fakultas Ekonomi  

Universitas Esa Unggul, Jakarta. 

4. Bapak Rudianto, SE, MM, Ak. selaku pembimbing yang telah memberikan 

bimbingan, pengarahan kepada penulis hingga  proposal skripsi ini dapat 

diselesaikan 

5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Esa Unggul 

lainya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membimbing 

dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis. 

6. Untuk ke dua orangtua saya yang telah merawat dan membesarkan saya,dan 

memberikan pendidikan kepada saya. 

7. Untuk Alm. Suami saya yang selama hidupnya telah memberikan semangat 

kepada saya agar dapat menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi. 

8. Untuk anak saya tersayang, yang menjadi pendorong dan semangat bagi saya 

untuk terus menyelesaikan proposal ini. 

9. Untuk teman-teman sebimbingan yang selalu mengingatkan saya untuk terus 

menulis. 

10. Teman-teman saya yang selalu mendukung saya disaat keadaan seperti 

apapun. 

Penulis dengan senang hati menerima saran dan kritikan yang membangun 

serta ada peneliti lainnya yang ingin melakukan pengembangan terhadap 

penelitian yang serupa namun lebih berkembang lagi. 
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Akhir kata, dengan segala kerendahan hati dan dalam kesempatan yang 

baik ini, penulis mendoakan semoga Tuhan memberikan berkah dan rahmat-Nya 

kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

 

Jakarta, 10 September 2013 

Penulis 

 

 

 ( Linawati )  


