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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah dengan mengucap rasa syukur atas kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan hidayah serta rahmat, sehingga peneliti mampu menyelesaikan 

skripsi berjudul “Nilai Perusahaan di pengaruhi Profitabilitas, Kebijakan 

Dividen, Kebijakan Hutang dan Ukuran Perusahaan’.  

Skripsi ini disusun bertujuan untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, 

Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai 

Perusahaan. Selain itu untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi (SE) jurusan akuntansi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

Dalam proses penyusunan Skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan 

arahan, bantuan dan dukungan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, S.E., M.si, Ph.D selaku dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Ibu Dr. Dra. Winarsih, S.E., M.si selaku ketua jurusan akuntansi Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Ibu Sri Dewi Wahyundaru S.E., M.si., Ak., C.A. selaku dosen pembimbing 

atas kesabaran beliau membimbing, memberikan masukan, meluangkan waktu 

untuk memberikan bimbingan, kritikan dan arahan kepada penulis dari awal 

hingga terselesaikan skripsi ini. 

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi khususnya jurusan akuntansi atas 

pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama berkuliah. Semoga
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menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang diberikan beliau-beliau dicatat 

sebagai amal ibadah oleh Allah STW. 

5. Seluruh jajaran staf dan karyawan fakultas ekonomi yang telah memberikan 

banyak bantuan selama ini. 

6. Kedua orang tua tercinta, Bapak dan Ibu yang menjadi sumber kekuatan dan 

yang telah memberikan doa, kasih sayang, perhatian, dukungan serta nasehat-

nasehatnya. 

7. Sahabat-sahabat seperjuangan di kampus yang telah memberikan semangat, 

dukungan dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

8. Seluruh pihak yang telah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu, terima kasih atas semua doa, dukungan dan semangat yang telah 

diberikan. 

Alhamdulilah, dengan iringan doa semua bantuan dari mereka semoga 

mendapat balasan dari allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi 

ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik 

dan saran yang membangun demi penulisan yang lebih baik lagi di masa 

mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang 

berkepentingan. 

Semarang, 11 Mei 2018 
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