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Ucapan Terima Kasih 

 

Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat-Nya sehingga 

saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul : “Analisis Likuiditas, 

Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan Terhadap Harga Saham Dengan 

Struktur Modal Sebagai Variabel Intervening. Skripsi ini diajukan sebagai salah 

satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di STIE 

Malangkuçeçwara Malang. Saya menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini 

tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak 

langsung, maka pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih 

kepada : 

1. Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan kasih sayang-Nya  

sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Kedua orang tua saya, Bapak Budi Wahyudi dan Ibu Retno Wahyuningtyas,  

yang senantiasa mendampingi, menyemangati saya, dan bekerja keras untuk 

membiayai saya. 

3. Bapak Drs. Bunyamin, MM, Ph.D selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu  

Ekonomi STIE Malangkuçeçwara Malang. 

4. Bapak Drs.Nanang Purwanto, Ak., MM., MSA. CA selaku dosen  

pembimbing yang berkontribusi banyak dalam penyelesaian skripsi saya. 

5. Bapak Anang Amir selaku dosen wali saya selama 3,5 tahun ini, terimakasih 

karena telah banyak memberi saran yang membangun. 

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu selama  

saya berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkuçeçwara Malang. 

7. Rahajeng Sekar Dining, kakak terbaik saya yang selalu ada untuk saya.  

8. Ridho Wahyu Izulhaq, adek saya yang mendukungku secara diam-diam. 

9. Dewi Puspa Indah Irawati, Umi Masnuah, Yuni Sulistiyo, Maulida Vina  

 sahabat terbaik saya selama di kampus. 
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10. Silvia Nur Alivah, Wardatul Azizah, Nanda Risti yang telah mendukungku. 

11. Seluruh anggota kelas K dan teman teman lain yang tidak dapat disebutkan 

 satu per-satu atas ucapan semangatnya kepada saya. 

12.  Semua keluarga yang selalu mendoakan kesuksesanku. 

13.  Mbak Rara, Lana, Matus, Mbak liya saudara saya selama di kost, 

 terimakasih sangat baik kepadaku. Semoga Allah memberkahi kalian. 
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