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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa  atas segala 

rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi 

yang berjudul “PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, DAN 

PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN SEKTOR 

PERTANIAN DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2016” dengan lancar. 

 Skripsi ini disusun dan diajukan guna memenuhi tugas dan syarat-syarat guna 

memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Malangkucecwara Malang. Pada Kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan rasa 

hormat kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah 

memberikan dukungan selama penyusunan skripsi ini. Dan penulis ucapkan rasa terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Yang terhormat Bapak Drs. Bunyamin, MM, PhD selaku ketua Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkucecwara Malang. 

2. Yang terhormat Ibu Dra. Lailatus Saadah, MSi sebagai dosen pembimbing yang 

telah sabar memberikan petunjuk kuliah serta bimbingan selama penyusunan 

skripsi.  

3. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) 

Malangkucecewara Malang, yang telah membimbing selama perkuliahan dan 
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memberikan bekal ilmu selama perkuliahan serta membantu dalam 

pengumpulan data. 

4. Yang tercinta kedua orang tua dan keluarga yang telah mendidik dan 

membesarkan saya serta  memberikan doa restunya selama penyelesaian 

penulisan skripsi. Terima kasih atas perhatian, dukungan dan motivasinya 

sehingga penulis dapat menjadi orang yang berguna nantinya. 

5. Krisna Langit Hariadi yang senantiasa  mendampingi dan memberikan banyak 

bantuan selama saya S1 hingga penyusunan tugas akhir ini, terima kasih untuk 

segalanya 

6. Teman-temanku Jessica Larasati, Intan Dwi Oktavia, dan Evina Dianita terima 

kasih sudah memberikan inspirasi dan saran-saran dalam penyusunan skripsi 

ini. 

7. Yang tercinta keluarga besar KMK St. Thomas Aquinas trima kasih telah 

menjadi keluarga kedua serta memberikan banyak pengalaman dan motivasi 

selama ini. 

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang ikut membantu 

proses penyusunan tugas akhir skripsi ini. 

Malang, 10 September 2017 

 

Penulis, 

 

 

Hastutik Santoso 


