
iii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh DER, ITO dan DPR terhadap 

Kinerja Perusahaan Melalui Pertumbuhan Modal Sendiri Sebagai Variabel 

Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 

2012-2014”.  

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis menyadari tidak dapat berjalan 

sendiri tanpa bantuan dan dorongan baik materil maupun spiritual dari berbagai 

pihak. Dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada mamaku tercinta Mini, bapakku tersayang Pardi, adikku 

sayang Jumali atas segala motivasi, do’a, perhatian serta dukungan moril dan 

materil yang senantiasa diberikan kepada penulis dengan tulus dan penuh kasih 

sayang. 

Pada kesempatan ini ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada 

pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom M.Pd, sebagai Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Bapak Prof. Indra Maipita, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 



iv 
 

3. Bapak Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang 

Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Muhammad Ishak SE, M.Si, Ak, CA sebagai Ketua Jurusan Akuntansi 

Universitas Negeri Medan. 

5. Bapak Dr. Nasirwan, SE, M.Si, Ak, CA sebagai Sekretaris Jurusan, dan 

sekaligus sebagai Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan dan 

membantu urusan administrasi. 

6. Ibu Yulita Triadiarti, SE, M.Si, Ak, CA sebagai Dosen Pembimbing yang 

telah senantiasa meluangkan waktu, memberikan saran, kritik, nasehat dan 

masukan yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

7. Bapak Hermansyah Sembiring SE, M.Si, Ak, CA sebagai Dosen Penguji yang 

telah  memberikan kritik dan saran yang membangun. 

8. Bapak Drs. Jihen Ginting, M.Si, Ak, CA  sebagai Dosen Penguji yang telah  

memberikan kritik dan saran yang membangun. 

9. Bapak Drs. Jumiadi AW, Ak, M.si sebagai dosen pembimbing akademik yang 

telah membimbing dan memberi nasehat kepada peneliti selama perkuliahan. 

10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi, yang telah memberikan bekal ilmu 

pengetahuan selama peneliti menempuh perkuliahan. 

11. Buat uwak tersayang serta kakak tersayang kak Wiwin dan kak Tuti yang 

sudah banyak membantu dan memberikan nasihat,motivasi dan dukungan 

secara moril dan materil selama penulis menjalani perkuliahan dan 

menyelesaikan skripsi. 



v 
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