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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan kuasa-Nya penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan untuk 

memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada studi Akuntansi di STIE 

Malangkuçeçwara Malang. Judul yang penulis ajukan adalah “ Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Profitabilitas, Risiko Bisnis dan Earning Reinvesment terhadap Nilai 

Perusahaan Asuransi”. 

 

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan 

serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis 

dengan senang hati menyampaikan terima kasih yang terhormat : 

 

1. Allah SWT atas segala kelancaran, kemudahan dan anugrah yang luar biasa. 

2. Papa dan Mama atas doa, dukungan, cinta dan kasih sayang yang tulus dari kecil. 

3. Bapak Drs. Bunyamin, MM, Ph.D. selaku ketua STIE Malangkuçeçwara. 

4. Ibu Ir. Dwinita Aryani, MM, Ph.D. selaku dosen pembimbing. 

5. Rizky Nur Anisa dan Adinda Rahma, adik tercinta yang selalu menghibur dan 

mendukung. 

6. Keluarga besar Eyang Soehari dan Eyang Kasboel yang selama ini mendukung 

dan memberi semangat. 

7. Umi Firianingsih sahabatku sejak hari pertama masuk kuliah berjuang bersama 

dan saling mendukung. 

8.  Lylani Isshandi, Rahmania Fitria Nissa’, dan Rigina Safitri sahabat yang selalu 

ada di kala suka dan duka dan saling memberi semagat 

9. Elsa Curnia, Sisca Dwi Hariyanto dan Ika Kumalasari sahabat yang selalu 

mendukung dan menghibur.Serta teman-teman semua atas kebersamaan,  

dukungan dan doanya. 
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10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat kepada semuanya. Demi 

perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan 

senag hati. Akhirnya, hanya kepada Allah Yang Maha Esa penulis serahkan 

segalanya, mudah – mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya 

bagi kita semua. 

 

Malang , Agustus 2017 

 

 

Ferbiyan Grafianni Duanggada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


