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KATA PENGANTAR 

 

       Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah 

dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan 

salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi jenjang 

pendidikan Strata 1 (S-1) jurusan Akuntansi di Universitas Esa Unggul Jakarta 

Barat. 

       Skripsi ini berjudul “Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Nilai Perusahaan Pada 

Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015”. 

       Dalam proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan, 

tuntutan, masukan dan motivasi dari berbagai pihak baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih 

dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Bapak Dr. Ir. Arief  Kusuma AP, MBA, selaku Rektor Universitas Esa 
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4. Ibu Sri Handayani, SE, M.Ak, MM, selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan banyak masukan yang berarti 

bagi penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

5. Seluruh staf pengajar, Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Esa Unggul yang telah membimbing, mengajar, mendidik dan 

memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis. 

6. Kedua orangtua yang sangat saya cintai dan sayangi yaitu Ibu Wiwi Elianti 

dan Bapak Soleman Karlos yang telah merawat, membesarkan, mendidik, 

selalu memberikan do’a, motivasi, cinta, kasih dan sayang, selalu 

memberikan dukungan berupa moral dan materi, dan perhatian yang tidak 

pernah berhenti. 

7. Adik-adik yang sangat saya sayangi yaitu Puspa Dianita dan Reika Febriani 

Karlos yang selalu memberikan hiburan dan kebersamaan. 

8. Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan do’a dan semangat selama 

ini 

9. Seluruh sahabat dan orang terdekat yaitu Muhammad Abdul Zakaria, Rani 

Mulyani dan yang lainnya yang selalu memberikan semangat dan bantuan 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

10. Teman-teman seperjuangan selama tujuh semester yaitu Icha, Mila, Diana, 

Ka Dhea, Ka Oly, Ka Eza dan Ka Ani yang selalu memberikan perhatian, 

dukungan, bantuan dan hiburan. 

11. Seluruh teman-teman satu bimbingan Nurul, Mila, Oly, Ani, Beatrix, Alya, 

Shella dan semua teman bimbingan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu 
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persatu yang selalu kompak memberikan dukungan dan informasi apapun 

selama ini. 

12. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima 

kasih do’a, dukungan, perhatian, semangat, dan motivasinya. 

       Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak segala 

keurangan 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, 31 Januari 2017 

 

 

           Sulyanti Eramus Karlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


