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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang tak henti-

hentinya memberikan nikmatNya, terlebih nikmat kesehatan, nikmat iman 

dan islam, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul 

”Pengaruh Profitabilitas dan Solvabilitas Terhadap Nilai Perusahaan 

Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia” 

Shalawat dan salam penulis hanturkan kepada baginda Rasulullah 

Muhammad SAW, pemimpin besar umat islam dan teladan bagi seluruh 

umat manusia di dunia, yang telah membawa umat manusia dari alam 

jahiliyah ke alam yang terang benderang yang dirahmati Allah SWT. 

Dalam menyelesaikan tugas Tesis ini, penulis banyak memperoleh 

kesadaran bahwa menggali ilmu pengetahuan harus dilakukan melalui 

proses yang terus menerus berjalan. Sehingga penulis memohon maaf 

yang sebesar-besarnya bila dalam penyusunan tugas Tesis ini masih 

banyak kesalahan dan kekurangan, baik dari segi penulisan maupun hasil 

yang disajikan. Hal ini tidak lepas dari sifat penulis sebagai manusia biasa 

yang tidak luput dari kesalahan. 

Penyusunan tugas Tesis ini tidak terlepas dari dukungan dan 

bantuan-bantuan dari pihak-pihak lain yang memberikan semangat, 

dorongan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 
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akhir ini dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih 

kepada :  

1. Prof. Dr. H. Baharuddin Semmaila, SE.,M.Si sebagai Direktur Program 

Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar. 

2. Prof. Dr.H Basri Modding, SE.M.Si, selaku Rektor Universitas Muslim 

Indonesia Makassar. 

3. Dr. Serlin Serang, SE.,M.Si., sebagai ketua program Studi Magister 

Manajemen atas motivasinya selama penulis menempuh studi. 

4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rahman Mus, SE.,M.Si. Selaku Ketua Komisi 

Pembimbing dan Dr.Hj.Nurpadilla, SE.,MM sebagai Anggota Komisi 

Pembimbing yang dengan penuh perhatian dan kesabaran serta selalu 

memberi masukan dan bimbingan selama penyusunan maupun 

penyajian Tesis ini. 

5. Prof. Dr. H. MursaliM Umar Gani,SE., M.Si., Ibu Dr. Suryanti,SE.,MM, 

dan bapak Dr.Muh.Amir,SE.,MA, sebagai dosen penguji atas masukan 

yang sangat membangun pada penyusunan Tesis ini. 

6. Para dosen yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah 

banyak memotivasi, mendorong dan berdiskusi dengan penulis hingga 

menyelesaikan studi Program Magister Manajemen. 

7. PT. Oso Sekuritas Indonesia atas ijinnya memberikan waktu kepada 

penulis menuntut ilmu. 

8. Penghargaan teristimewa dan ucapan terima kasih yang sebesar – 

besarnya buat Ayahanda H. Lahmuddin dan Ibunda Farida yang luar 

biasa telah mendoakan saya yang tiada henti –hentinya memberikan 

semangat dan kasih sayang yang tak pernah putus serta dukungan 

untuk terus menyelesaikan kuliah saya. 

9. Buat teman seangkatan terutama kelas MM3 dan MM5 tahun 2016 

Program Sarjana Universitas Muslim Indonesia yang tidak sempat 

saya sebutkan satu persatu yang telah berbagi rasa suka dan duka 
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sejak penulis menuntut ilmu di kampus ini dan terima kasih untuk 

semua kenangannya selama penulis menjadi mahasiswa. 

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan berharap 

semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis.  

Wassalamu ’Alaikum Wr. Wb.  

 

 

      Makassar,   November 2018 

Penulis, 

 

Helfayani Ame’lia Lahmuddin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


