
 

 

“PENGARUH MODAL INTELEKTUAL, UKURAN DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN 
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI” 
Author: Hamida Afrina NPK: A.2013.1.32325 

 

vii 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Pengaruh Modal Intelektual, Ukuran dan Pertumbuhan Perusahaan 

Terhadap  Nilai perusahaan (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan 

Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI)”.  

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi strata satu 

dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada STIE-

MALANGKUÇEÇWARA. Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa 

adanya dukungan dari pihak lain dalam bentuk moril maupun materiil. Oleh 

karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih 

kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam 

membantu kelancaran penulisan ini. Penulis sampaikan terimakasih yang 

sedalam-dalamnya kepada : 

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan Rahmat, Ridho, kasih sayang dan selalu 

memberikan jalan terbaik di saat hambanya mengalami kesulitan. 

2. Kedua orang tua hebat saya, Bapak Syaiful dan Ibu Tayyibah atas segala do’a, 

dukungan, motivasi, kasih sayang dan bimbingan yang selalu diberikan kepada 

penulis. 

3. Bpk. Drs. Bunyamin, MM., Ph.D selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

(STIE) MalangkuÇeÇwara Malang. 

4. Prof.Dr. Muslichah ,Ak., M.Ec selaku dosen pembimbing yang selalu 

memberikan nasihat, bimbingan, teguran dan waktunya sehingga penulis bisa 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Dra. RR. Widanarni Pudjiastuti ,Ak., M.Si selaku ketua program studi 

akuntansi yang selalu memberikan arahan selama proses perkuliahan. 

7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, arahan dan 

nasihat kepada penulis selama proses perkuliahan sampai penyelesaian skripsi. 



 

 

“PENGARUH MODAL INTELEKTUAL, UKURAN DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN 
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI” 
Author: Hamida Afrina NPK: A.2013.1.32325 

 

viii 

8. Seluruh staf dan karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) 

MalangkuÇeÇwara Malang yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini 

sampai ujian skripsi berakhir. 

9. Adikku Yudi dan Viki, terimkasih atas dukungan dan semangat yang selalu di 

berikan. 

10. Ricardo Amadeu Da Costa Seixas yang selalu mendukung, memberikan 

semangat, kasih sayang yang berarti dan kesabarannya selama ini menghadapi 

sifat dan sikap penulis. 

11. Tante kos Anik Atiarti atas segala dukungan dan motivasinya. 

12. Sahabat, sejawat dan teman seperjuangan Devi, Nora, Nita, Yesi, Fara, Vera, 

Arsi, Ria dan temen-teman lainnya atas kerja sama, bantuan dan 

dukungannya 

 

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa masih banyak 

kekurangan kekurangan, sehingga penulis membutuhkan saran dan kritik yang 

membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 

 

 

 

  

Malang, 15 September 2017 

 

 

 

Hamida Afrina 

 

 

 

 

 

 


