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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia 

dan dan berkat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang 

berjudul "PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS DAN UKURAN 

PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAN (STUDI KASUS PADA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR FOOD AND BEVERAGES YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2015)"  

Penulisan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar 

Sarjana Akuntansi di STIE Malangkucecwara.  

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut 

membantu dalam penyelesaian Skripsi ini. Melalui kesempatan, dengan segala 

kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada : 

1. Bapak Drs. Bunyamin, MM, Ph.D selaku ketua STIE Malangkucecwara 

2. Ibu Dra. RR. Widanarni Pudjiastuti, Ak., MSi., CA selaku Ketua Program 

Studi Akuntansi.  

3. Ibu Yuyuk Liana, SE, MM selaku pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu dan membimbing penulis sehingga menyelesaikan Skripsi 

ini dengan baik serta yang selalu memberikan motivasi, ilmu maupun 

pelajaran serta semangat yang sangat luar biasa.  

4. Segenap tenaga pengajar, staff dan karyawan STIE Malangkucecwara. 

5. Staff administrasi , keuangan STIE Malangkucecwara yang telah banyak 

memberikan bantuan dan kemudahan-kemudahan administrasi.  

6. Kepada Uma dan Mama selaku kedua orang tua saya yang selalu memberikan 

dukungan moril dan materi kepada saya, sehingga saya bisa sampai ke 

jenjang ini. Terima kasih banyak atas kerja kerasnya selama ini.  

7. Teruntuk saudaraku Dae Ivan, Dae Era, Ruri dan Ais selaku saudara-saudara 

saya yang selalu mendukung dan memenuhi kebutuhan adikmu ini :').  
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8. Teruntuk teman-temanku tercinta Nunik, Arum, Mita, Kakak Febry, widia, 

Fita Gempi, Neny, Kakak Lulu, Intan, Amel, Dinda, Elma. Dan seluruh anak-

anak kost cantik dan kos widodo. Terima kasih selalu ada dan selalu 

memberikan support kepada saya. Terima kasih telah menjadi bagian dari 

hidup saya. I Love You All :* 

9. Teruntuk Muhammad Arismunandar, S.Ked terima kasih karna selalu setia 

mendengarkan keluh kesah, yang selalu memberikan dorongan dan selalu 

memberikan semangat kepada saya. Yang selalu jadi teman berantem juga :D 

10. Teruntuk sahabatku Ais, Desi, Afni, Tina yang selalu memberikan support 

dari jauh :')   

11. Teruntuk teman-teman di STIE Malangkucecwara yang selama menjalani 

perkuliahan selama dua tahun telah menemani dan memberikan keceriaan.  

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tentunya mempunyai banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, saran dari pembaca sangat penulis harapkan. 

Akhir kata penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. 

  

 

 

Malang,     Agustus 2017 

 

 

(Nurahdiat) 

  


