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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat 

dan hidayah – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik proposal usulan penelitian 

ini. Tidak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah 

menjadi suri tauladan bagi kita semua. 

Proposal usulan penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat perkuliahan S1 

program studi Manajemen. Berdasarkan program studi yang penulis tempuh, maka dalam 

pelaksanaan penelitian ini penulis mengambil judul: “Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas 

Dan Ukuran Perusahan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Pertanian Sektor 

Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017”  Pada kesempatan 

kali ini, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar–besarnya kepada semua pihak yang 

terlibat dalam proses penyusunan Laporan usulan penelitian ini. Dengan kerendahan hati, penulis 

ucapkan terimakasih yang tulus kepada: 

1. Bapak Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto selaku Rektor Universitas Komputer 

Indonesia.  

2. Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., Spec. Lic selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Komputer Indonesia. 

3. Dr. Lita Wulantika, SE., M.Si. selaku Ketua Program Studi Manajemen, Universitas 

Komputer Indonesia.  
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4. Dr. Linna Ismawati, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 

bimbingan, saran, dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan dengan baik. 

5. Dr.H.Deden Abdul Wahab,M.Si selaku dosen penguji sdang skripsi 

6. Trustorini Handayani, SE.,Si selaku dosen penguji sdang skripsi 

7. Dr. Rizki Zulfikar, SE.,M.Si selaku dosen wali kelas yang telah memberikan arahan 

kepada penulis. 

8. Segenap Dosen – dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Komputer Indonesia yang telah memberikan ilmu dan mengajarkan 

banyak hal kepada penulis. 

9. Kedua orang tua ibu Putri dan bapak Nurjaya yang telah memberikan dukungan 

berupa do’a, materi kasih sayang yang tiada hentinya.  

10. Adik yaitu Dimas Kuncoro yang selalu memberikan do’a serta dukungan kepada 

penulis. 

11. Teman terdekat saya Rosyid Sidiq yang memberikan do’a serta dukungan kepada 

penulis. 

12. Sahabat-sahabat yaitu Nadya Fuzi Septiani, Refany Sutardi, Rini Yustiani, Indri 

Fitriani, Rika Julian, Safira Salsabila dan Nani Ariesti Fazriyah yang selalu 

memberikan semangat, dukungan dan motivasi.  

13. Saudara dan keluarga yang selalu memberikan dukungan. 

14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah ikut serta 

membantu dalam penulisan proposal usulan penelitian. 
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Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan 

kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan 

saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Akhir kata penulis berharap laporan ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

  Bandung,     Agustus 2019 

Refni Nurfibriani 

 

 

 


