
KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidyah-

Nya yang senantiasa dilimpahakan kepada penulis, sehingga bisa menyelasaikan 

skripsi dengan judul “PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, KEBIJAKAN 

HUTANG DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi 

Empiris pada perusahaan Pertamabgan yang listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2014-2017)” Penyusunan Proposal ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat 

guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Riau Pekanbaru. 

Dalam penyusunan Proposal ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis 

hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan 

dari berbgai pihak baik secara moral maupu spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini 

penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada : 

1. Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan proposal ini. 

2. Kedua orang tua, ayahanda tercinta M.Sianturi dan ibunda tersayang S.Silalahi 

yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang 

tiada henti-hentinya kepada penulis. 

3. Kepada Ibu Dr.Hj. Eka Nuraini R,M.Si  selaku pembimbing I dan Bapak 

Azmasyah,SE,.M,Econ  selaku pembimbing II. Terima kasih atas segala 

bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan dari selama 



penyusunan skripsi ini. Dengan segala kesibukan masing-masing dalam 

pekerjaan maupun pendidikan, masih bersedia untuk membimbing dan 

menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih dan mohon maaf 

bila ada kesalahan yang penulis telah lakukan. 

4. Seluruh teman-teman seangkatan, terutama kelas Manajemen F angkatan 2014 

yang selalu memberi masukan dan dorongan semangat. 

5. Segenap dosen pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau atas 

ilmu,pendidikan, dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama 

duduk dibangku kuliah. 

6. Segenap staf pegawai Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu penulis 

selama ini. 

7. Teman-teman Perjuangan saya di organisasi FOC Gmg ; Keluarga Besar Liquid 

yang memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas 

kesulitan dalam penulisan skripsi ini dan selalu mengisi hari-hari menjadi 

sangat menyenangkan. 

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu 

dalam penyelesaian penulisan naskah skripsi ini. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, selalu melimpahkan Rahmat-Nya kepada 

Bapak dan Ibu serta rekan-rekan, sebagai imbalan atas segala jasa yang telah 

disumbangkan kepada penulis. 

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna dikarenakan 

terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, 



penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang 

membangun dari berbagai pihak. Semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi para 

pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang manajemen keuangan. 

 

Pekanbaru, November 2018 

                                Penulis, 

 

                                                                                                    ( Irwananda ) 

 


