
KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan 

banyak kenikmatan, untuk setiap nafas yang terhembus, kekuatan dan hidayah-Nya. 

Shalawat serta salam tercurah limpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad S.A.W, 

untuk suri tauladan yang paling sempurna bagi seluruh umat manusia. 

Atas kehendak-Nya dan ijin-Nya lah akhirnya penulis dapat menyelesa ikan 

penyusunan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh Ujian 

Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

dengan judul : “Pengaruh Eko-efisiensi Terhadap Nilai Perusahaan Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di IDX Periode 2010-2014”. 

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bimbingan, 

bantuan dan saran serta dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini hingga dapat 

terselesaikannya, yaitu kepada: 

1. Ibu Hj. Ifo Noviana, ibuku tersayang yang selalu ada disampingku sejak kecil, 

mendukung, mendoakan, memberi saran, memenuhi segala kebutuhan lahir dan 

batin,  memberi kasih sayang yang tak ada hentinya. 



2. Bapak Drs. H. Mukhtar Nasution, Ak., M.M., ayahku tercinta sekaligus kepala 

keluarga yang terhebat yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dari 

semua perjalanan hidupnya, memberikan do’a, kepercayaan, perhatian, 

didikan, pelajaran hidup dan tanggung jawab, serta dukungan baik moral 

maupun materiil, semua harapannya lah yang menjadi motivasi bagi penulis. 

3. Kakak-kakak ku tercinta Febrial Arif Pratama, S.E., MBA. dan Ismi Tiur 

Anistya, S.Hum. yang selalu memberikan semangat, keceriaan, dan 

mengajarkan  tentang eratnya persaudaraan dan keutuhan keluarga, hal itu 

menjadi motivasi bagi penulis.  

4. Keluarga Nasution, Ayah, Mamah, Febi, Ismi yang telah mendukung tak pernah 

berhenti berdoa, semua yang penulis lakukan hanya untuk kalian (j’aime ma 

famille) 

5. Aiven Agustin, S.E., yang telah menemani penulis dari masa-masa kuliah 

sampai terselesaikannya skripsi ini, selalu memberikan semangat, menjadi 

tempat sandaran bagi penulis ketika ada masalah datnag, begitu banyak waktu 

yang diberikan, begitu banyak kenyamanan yang diberikan. Terima kasih 

banyak atas apa yang dilakukan semoga tetap menjadi dirimu sampai akhir 

nanti. (Sans vous, je me sens brisee). 

6. Bapak H. Muh. Alan Jayaatmaja, S.E., M.M., Ak., CA. selaku dosen 

pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk 



memberikan petunjuk, pengetahuan, bimbingan, dan pengarahan selama 

penyusunan skripsi ini. 

7. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan Kusumah, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku dosen 

wali yang telah membantu menyelesaikan kuliah tiap semester, memberikan 

saran, dan masukan dalam melanjutkan perkuliahan. 

8. Bapak (Alm.) T. Ontowiryo Abdoelkadir, S.E, M.B.A., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

9. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Rektor Univers itas 

Widyatama. 

10. Bapak Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Wakil Rektor II Bidang 

Operasional Universitas Widyatama. 

11. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan Kusumah, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

12. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., selaku Wakil Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

13. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si. Ak., CA. selaku Ketua Program Studi Akuntans i 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

14. Bapak Remon Gunanta S.Pd., M.si. selaku Sekretaris Program Studi Akuntans i 

S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama  

15. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Akuntansi Univers itas 

Widyatama, terimakasih untuk ilmu yang diberikan selama masa perkuliahan. 



16. Teman-teman seperjuangan ku Hardi, Wandi, Panji, Tebe, Nedi, Bayu, Ester, 

Ichsan P, Ihsan, Satrio, Adit, Yolan, Irma, Aiven, Fani, Melvin. Semua kita 

mulai bersama-sama suka-duka kita lewatin walaupun tidak kita akhiri bersama 

namun skripsi ini tidak akan terlaksana kalau bukan karena kalian. (Fiers d’etre 

votre ami). 

17. Sahabatku sejak lama Eky, Akbar, Bagus, Irham, Ojan, Ihsan, Axel, Murnia, 

Zuhdi, Subhan, Fajri, Ical, Bayu, Khalis, yang telah memberikan support, doa, 

canda tawa, sudah menjadi keluarga kedua bagi penulis. (Fiers d’etre votre 

ami). 

18. Untuk Hardiansyah dan Wandi Irawan teman bimbinganku, sungguh terasa 

pahit apabila harus menunggu dospem sendirian, terimakasih atas masukan dan 

dukungan selama menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya kita selesaikan 

perjuangan kita. 

19. Seluruh teman-teman Akuntansi angkatan 2012 yang telah banyak memberikan 

pengalaman berharga dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penulis. 

20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, 

yang telah memberikan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

Semoga Allah SWT, melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya dan membalas 

semua kebaikan yang penulis dapatkan selama ini, dan semoga skripsi ini memberikan 

manfaat kepada penulis dan semua pihak pada umumnya. 
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