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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamu’alaikum. Wr. Wb 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan 

menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage 

Dan Kebijakan Deviden Terhadap Nilai Perusahaan” (Survey Pada 

Perusahaan LQ 45 Pada tahun 2014-2020)” dengan lancar. Salawat serta salam 

semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki 

Penulis. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat 

penulis harapkan. 

Selama penyusunan Skripsi ini, Penulis mendapatkan banyak bimbingan, 

nasehat, dan dorongan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini Penulis 

ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini: 

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Rahmat Septiana dan Ibu Emi Emistralia 

yang telah merawat serta membesarkan Penulis. Selain itu, terimakasih atas 

doa di setiap langkah dan juga dukungan yang bersifat moril maupun materil 

sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini. 
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2. Dr. Nundang Busaeri, Ir., M.T. IPU selaku Rektor Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya. 

3. Dr.H. Ade Komaludin, S.E., M.Sc. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Siliwangi Tasikmalaya dan sekaligus  

4. Prof. Dr. H. Dedi Kusmayadi, S.E., M.Si., Ak., CA.CPA sebagai pembimbing 

I yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis. 

5. R. Neneng Rina Andriani, S.E., M.M., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi Tasikmalaya 

sekaligus sebagai pembimbing II dan juga selaku Wali Dosen Kelas 

Akuntansi C 2017 yang telah membimbing dan memberikan arahan dan 

masukan kepada penulis. 

6. H. Tedi Rustendi, S.E., M.Si., Ak., CA. dan Rani Rahman, S.E., M.Ak., CA. 

selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan saran kepada 

penulis. 

7. Iwan Hermansyah, S.E., M.Si., AK., C.A. selaku Sekretaris Jurusan 

Akuntansi Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

8. Seluruh Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya yang telah membantu penulis dalam memperluas 

wawasan seta pengetahuan penulis dalam menimba ilmu, dan juga membantu 

penulis selama masa perkuliahan; 

9. Seluruh staf dosen SBAP yang telah banyak memberikan pengetahuan pada 

penulis. 
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10. Teman-teman Akuntansi 2017, khususnya akuntansi C 2017 atas 

kebersamaan, suka duka sesama perkuliahan dan bantuan dalam penyusunan 

Skripsi ini. 

11. Adik tersayang Iqsal ardiansyah yang turut mendukung, dan mendoakan 

Penulis. 

12. Keluarga besar Penulis yang turut memberikan motivasi dan semangat untuk 

menyelesaikan usulan penelitian ini. 

13. Untuk Nebby Firmansyah Maulana Sunandi S.M terimakasih atas dukungan 

mengenai penyelesaian skripsi ini, senantiasa mendengarkan keluh kesah 

penulis. 

14. Serta semua pihak yang telah membantu dan tidak bisa disebutkan satu 

persatu. 

Semoga Allah SWT  membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada 

penulis dengan kebaikan yang lebih besar disertai dengan curahan rahmat dan 

kasih sayang-Nya.Aamiin.  

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun Skripsi ini masih terdapat 

kekurangan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. 

Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun masih sangat di perlukan 

penulis dalam melanjutkan penelitian ini. Penulis berharap semoga Skripsi ini 

dapat bermanfaat untuk semua pihak yang membutuhkan. 

Tasikmalaya, Agustus 2022 

Penulis 

MITA TAMI YANTI 
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