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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikumWr. Wb 

 Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbil’alamin, dan memanjatkan puji 

dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan ramhat dan karunia-

Nya.Shalawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW. Mencapai suatu keinginan dan cita–cita, tidaklah mudah 

semuanya perlu proses baik dari usaha, berdo’a, dan bekerja keras. Demikian pula 

dengan menyelesaikan penyusunan skripsi ini penulis menghadapi beberapa 

halangan dan rintangan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya 

sampai pada tahap penyusunan skripsi ini penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul “Pengaruh Likuiditas (CR) dan Profitabilitas (ROA) Terhadap 

Nilai Peusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

 Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan akademis untuk 

menempuh ujian siding dan menyelesaikan studi pada program studi S-1 

Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung. 

 Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak 

kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan 

pengalaman penulis. Namun berkat doa, bantuan, dukungan serta dorongan 

semangat dari semua pihak, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 

Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin 

menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada : 
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1. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan sayangi. Terima kasih yang 

sebesar-besarnya karena telah mencurahkan banyak do’a, perhatian, dan kasih 

sayangnya yang tiada batasnya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan 

laporan ini. 

2. Ibu Prof. Dr. Ina Primiana, SE., MT selaku ketua STIE EKUITAS Bandung. 

3. Bapak Dr.rer.nat. Martha Fani Cahyandito, SE.,M.Sc.,CSRS selaku wakil 

ketua I STIE EKUITAS. 

4. Bapak Dr. H. Herry Achmad Buchory, S.E., M.M selaku wakil ketua II STIE 

EKUITAS. Dan selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan sepenuh 

hati telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan 

pembekalan dalam penyusunan skripsi. 

5. Bapak Dr. Sudi Rahayu, S.E., M.M selaku wakil ketua III STIE EKUITAS.  

6. Bapak Dr. Anton Mulyono Azis SE., MT selaku ketua Prodi Manajemen S1 

STIE EKUITAS. 

7. Ibu Maya Irjayanti SE., M.BA selaku wakil ketua Prodi Manajemen S1 STIE 

EKUITAS. Dan selaku dosen wali yang sudah memberikan motivasi. 

8. Seluruh dosen serta staf B.A.A.K., B.A.U., Perpustakaan, dan staf STIE 

Ekuitas Bandung lainnya yang turut membantu penulis. 

9. Keluarga yang telah memberikan perhatian, cinta, dan kasih sayang yang tak 

kan pudar. 

10. Teman tersayang Riska Melinda, Intan Aulia Muthi, Estu Rahayu, Herlyna 

wulan, Frisca, Rani  yang selalu menemani di saat susah dan senang. Dan 

teman-teman Manajemen 3 angkatan 2010. 
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11. Sahabat-sahabat terbaik penulis sejak SMA sampe saat ini. Mereka yang 

selalu memberikan semangat, dan doa. Terimakasih atas persahabatan dan 

keceriaan selama ini. 

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah 

membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT 

melimpahkan rahmat dan balasan yang berlipat ganda. 

Menyadari akan keterbatasan kemampuan dalam hal pengetahuan, keterampilan, 

serta pengalaman, maka penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak 

kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan 

kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa yang akan datang. 

Harapan terakhir semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. 

Wasalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

     Bandung, 19 Maret 2015 

                 Penulis 

 

 

 


