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KATA PENGANTAR 

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat-Nya 

skripsi ini bisa diselesaikan tepat waktu dengan judul : “ANALISIS PENGARUH 

KEPUTUSAN INVESTASI, KEPUTUSAN PENDANAAN, DAN KEBIJAKAN 

DEVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA  PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN  yang 

TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2015” dapat 

terselesaikan.  

Skripsi ini dibuat sebagai akhir dari rangkaian pembelajaran sekaligus sebagai 

salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

(STIE) Malangkucecwara Malang. 

Dalam proses penulisan skripsi ini, banyak sekali halangan dan hambatan yang 

dialami penulis. Selama proses penulisan, penulis juga menerima bantuan-bantuan 

dari pihak lain. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan 

terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut: 

1. Yang terhormat Bapak Drs. Bunyamin, M.M.,Ph.D sebagai ketua Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkucecwara Malang. 

2. Yang terhormat Ibu Dra. Lindananti, M.M sebagai ketua jurusan 

manajemen. 

3. Yang terhormat Ibu Yuyuk Liana, SE, M.M sebagai dosen pembimbing 

yang telah sabar membimbing saya selama mengerjakan skripsi. 

4. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen yang telah memberi ilmu kepada 

penulis selama kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) 

Malangkucewara Malang. 

5. Kedua orang tua, Suprobo  dan Mistunah atas segala kasih sayang, 

perjuangan, dukungan, motivasi dan doa yang selalu dipanjatkan. 

6. Adekku Guntur beserta Ririn, terimakasih atas dukungan candaan dan 

motivasinya hingga sekarang. Doa kalian adalah anugerah untuk saya 

7. Seluruh keluarga besar saya yang turut memberi dukungan, motivasi dan 

semangat selama saya mengerjakan skripsi. 
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8. Sahabat-sahabatku semua yang telah memberikan motivasi, bantuan dan 

dorongan dalam penyusunan skripsi ini Bedegelend gengs ,Inspire Girls 

dll yang tidak sempat saya tuliskan namanya, terimakasih banyak atas 

bantuannya selama ini. 

9. Sahabat-sahabatku semua yang telah memberikan motivasi, bantuan dan 

dorongan dalam penyusunan skripsi ini, Shohibah, Melinda, Dias Agustin, 

Finolita, Elika Jauriah Tan, Karmila Gawi Bay, Aya Rugaya Lumaela, dan 

Ratna, dll yang tidak sempat saya tuliskan namanya, terimakasih banyak 

atas bantuannya selama ini. 

10. Semua pihak yang telah memberikan informasi dan bimbingan, sehingga 

penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.  

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat 

penulis harapkan. Penulis berharap karya skripsi ini berguna dan dapat 

memberikan manfaat yang berarti bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Atas 

perhatiannya, penulis mengucapkan terima kasih. 
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