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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan
rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
usulan penelitian pra skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan
kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penerang kalbu bagi umatnya. Atas doa
serta bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan
judul “MODEL PENINGKATAN NILAI PERUSAHAAN DENGAN FIRM SIZE
SEBAGAI VARIABEL MODERATING”.
Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dukungan
dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa
terima kasih dengan tulus kepada :
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waktunya dengan sangat sabar untuk memberikan bimbingan, motiasi, kritik,
pengarahan dan saran dan saran yang sangat berguna bagi penulis;
5.

Dr.Budhi Cahyono,SE,M.Si. selaku Dosen Wali yang telah memberi semangat
dan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini;
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6.

Bapak/Ibu penguji yang telah memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan
skripsi ini;

7.

Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis;

8.

Ayah dan Ibuku tercinta, kakakku dan adikku serta semua keluarga yang telah
memberikan do’a dan dukungannya;

9.

Teman dekat agistia riri kumalasari yang selalu senantiasa memberikan support
dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini;

10. Sahabat-sahabatku mamad, amri, amir, kacang, hanif a razaq, jarot, feri, zafran,
kun, adri, septian, dan semua anak phomphom yang tidak dapat disebutkan satu
persatu yang selalu setia memberikan do’a serta dukungannya sehingga skripsi
ini dapat terselesaikan;
11. Seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi dari awal hingga
akhir, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Semoga seluruh bantuan, bimbingan serta dukungan yang telah diberikan
kepada penulis tersebut mendapatkan pahala dari Allah SWT. Akhir kata, dengan
segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi
semua pembaca.
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