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KATA PENGANTAR 

 

 

Bismillahirrahmanirrahim. 

Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh. 

 

 Alhamdulillahirrabil’alamin puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT, karena atas rahmat, kasih sayang, hidayah dan karunia-Nya penulis 

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Keputusan Investasi, 

Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan 

Sub Sektor Pertambangan Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Pada Tahun 2009-2013”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi 

salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi 

Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

 Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran guna 

menambah wawasan dan pengetahuan penulis. Selain itu penulis juga berharap 

hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun pihak lain. 

 Selama penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan 

bantuan, saran, bimbingan dan dukungan serta doa yang sangat berarti bagi 

penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terimakasih 

kepada : 
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1. Yang terhormat Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan K, S.E., M.Si., Ak., CA., 
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Yayasan Universitas Widyatama. 
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Widyatama. 

5. Dr. R. Wedi Rusmawan K, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Bapak Remon Gunanta, S.Pd., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Ibu Intan Oviantari, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Dosen Wali, terima 

kasih atas bimbingan serta dorongan yang diberikan kepada penulis. 

9. Orang tuaku tercinta, Mamah tersayang, Dra. Ida Widaningsih, dan Papah 

tersayang, Landung Widodo, Ir., yang selalu memberikan doa, perhatian, 

semangat dan dukungan baik moral maupun materil yang tak ternilai, serta 
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kasih sayang yang tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

10. Kakakku tersayang, Nur Fajriyani, S.E., yang penuh kebanggaan, 

memberikan dukungan dan motivasi adiknya dalam penyelesaian skripsi 

ini. 

11. Seluruh keluarga besar, terutama Mbah Uti dan Alm. Mbah Akung, juga 

Ma Haji dan Pak Haji, terimakasih atas doa dan perhatian yang selalu 

tercurah kepada penulis. 

12. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, semoga 

menjadi manfaat dunia akhirat. 

13. Seluruh Staf Bagian Akademik, Staf Karyawan, Bagian Kemahasiswaan 

yang telah membantu penulis dalam proses administrasi dan proses 

penyelesaian skripsi selama kuliah di Universitas Widyatama. 

14.  Seluruh Staf Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam proses 

penyelesaian skripsi ini. 

 

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan 

membalas kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis 

menyelesaikan skripsi ini. Aamiin. 
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Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat 

bagi semua pihak, menambah wawasan pemikiran penulis pada khususnya dan 

pihak lain yang memerlukan pada umumnya. 

 

Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh. 

                                                                   Bandung,   Maret 2015 

               Penulis, 

 

 

  Siti Rahmah Purnamasari 
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