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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil’alaamiin dan mengucapkan 

puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan secara 

lahir dan bathin dan shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan 

Nabi Besar, Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kinerja Perusahaan 

dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Kelapa 

Sawit yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).” 

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai 

pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang diharapkan. 

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dan dengan segala kerendahan hati, penulis 

ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

 

1. Prof. Dr. Ina Primiana, S.T., M.T, ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

(STIE) Ekuitas Bandung. 

2. Dr.rer.nat. Martha Fani Cahyandito, S.E.,M.Sc.,CSRS wakil ketua I Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung. 

3. Dr. Sudi Rahayu, S.E.,M.M wakil ketua 2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

(STIE) Ekuitas Bandung. 
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4. Dr.H.Herry Achmad Buchory, Drs.,SE.,M wakil ketua 3 Sekolah Tinggi 

Ilmi Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung. 

5. Dr. Hanifah, SE., M.Si., Ak., CA. ketua program studi akuntansi S1 dan 

dosen wali pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung. 

6. Dr. Hanifah, SE., M.Si., Ak., CA. dosen wali pada Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung. 

7. Dr. Hanifah, SE., M.Si., Ak., CA., dosen pembimbing pada Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung. 

8. Kedua orang tuaku tersayang, mamaku Ida Hanum Parinduri dan ayahku 

Darmadi, dan adikku Rostasya Narulita, beserta keluarga besar yang selalu 

memberikan do’a, kasih sayang, semangat, dan dukungannya kepada 

peneliti. 

9. Hendri Arianto terima kasih telah menjadi teman diskusi yang baik, selalu 

memberikan do’a, keceriaan, semangat, cinta, kasih dan dukungannya 

kepada peneliti.  

10. Terima kasih tante-tanteku, om – omku, pakde, bude atas dukungan dan 

semangat agar peneliti dapat menyelesaikan kuliah sampai jadi sarjana. 

11. Opung terima kasih atas doanya, akhirnya cucumu jadi sarjana ekonomi. 

12. Terima kasih maktuo, paktuo, etek, tulang, atas doa dan dukungannya 

kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.  

13. Sepupu-sepupu ku terutama kak Lia dan kak Nilma yang sangat sangat 

sangat membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini. 

14. Reza Fajar Firdaus yang telah sangat membantu peneliti dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak eza. 
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15. Teman – teman gadang Eci dan Uty yang selalu memberikan keceriaan 

ditengah sunyinya malam sambil mengerjakan skripsi ini sampai beres. 

16. Teman-teman seperjuangan Peni, Tito, Mirlan dan teman-teman kelas 

akuntansi 1 terima kasih atas dukungannya selama ini. 

17. Rekan-rekan peneliti Lidna, Inta, Astri, Devi, Rena, Agung, Ita, Andi, 

Lika, Ecky, dan Clara yang selalu memberikan semangat, saran dan 

motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. 

18. Semua pihak dengan tidak mengurangi rasa hormat tidak dapat peneliti 

sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dan semangat 

dalam menyelesaikan skripsi  ini. 

Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Atas 

perhatiaanya peneliti mengucapkan terima kasih. 
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Melati Puspa Ning Tyas 

 

 

 


