
SANWACANA 

 

Alhamdulillah, Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat-

Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam meraih 

gelar Magister Manajemen pada Jurusan Manajemen FEB Unila.  Tesis  ini 

berjudul “PENGARUH LIKUIDITAS, AKTIVITAS DAN PROFITABILITAS 

TERHADAP NILAI PERUSAHAAN OTOMOTIF DAN KOMPONEN YANG 

TERDAFTAR DI BEI  PERIODE 2011-2013  ”. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari peranan 

dan bantuan berbagai pihak.  Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Prof. Satria Bangsawan, S.E., M.Sc., selaku Dekan FEB Universitas 

Lampung; 

2. Dr. Irham Lihan, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan  Magister Manajemen FEB 

Universitas Lampung; serta selaku  Pembimbing I saya yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan motivasi sehingga tesis ini dapat terselesaikan. 

3. Iban Sofyan, S.E, M.M., selaku Pembimbing II yang telah memberikan 

bimbingan dan motivasi hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. 

4. Dr. Mahatma kufepaksi ,S.E.,  M.B.A., selaku Pembahas atas saran-saran 

perbaikan dan motivasi yang sangat berharga; 

5. Para Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lampung yang telah memberikan 

ilmu pengaetahuan, pengalaman yang sangan berharga dan tidak bernilai 



harganya bagi penulis. Serta seluruh staf  Jurusan Magister Manajemen 

Universitas Lampung. 

6. Teristimewa untuk kedua orang tuaku, Mama dan Papa  yang selalu 

mendoakan, bekerja keras, dan percaya kepadaku;  serta kakak- abang ku atas 

kasih sayang dan dukungan yang kalian berikan juga adikku Shabrina yang 

tak lelah memberikan semangat serta keceriaan dalam masa penelitian tesis ini 

tanpa kalian penulis bukanlah apa-apa. 

7. Amelia Diana Sari yang tak pernah berhenti memberikan motivasi serta 

bantuan dan gertakan kecil untuk dapat menyelesaikan tesis ini, Soulmate. 

8. Teman Seperjuangan Tesis yang selalu mendukung dan menemani Annisa 

Fitri Sabrina, Muhammad Reza Singagerda dan Wendra Martha dan Yuli 

Fadriyaningsih. Kalian yang terbaik! Semoga selalu sukses dan bahagia! 

9. My beloved friends  Ria Octavia, Mufri Wedanimbi Octaviani,  Avin Cristhy, 

Eci Saprina Sari, Resty Ismilya, Trisna Yustisia, Krisna Wardhana , yang luar 

biasa menemani hari-hari perjuangan menempuh kuliah sampai akhir, 

memberikan dukungan, doa, saran, nasihat. 

10. Teman-temanku  Kelas Keuangan Magister manajemen angkatan 14 yang 

selalu  memberikan solusi, membantu proses penyelesaian skripsi dengan 

membagi pengetahuan, tidak pernah bosan pula mendengarkan segala keluh 

kesah, membantu dalam segala hal, Asri Winanti, Vera Selfika Putri, Ayumi 

Khusnul Khotimah, Ari Irawan. 



11. Teman-teman kelas Magister Manajemen „14, yang memberi motivasi dari 

awal sampai akhir perjuangan menyelesaikan tesis ini si baik hati Made 

Sunada, Stevian Mushar, Ardinan Asri, Saddam, Tania Hendro semoga kalian 

sukses dimanapun berada.  

12. Staf Magister Manjemen Unila Mas Dwi yang baik hati, Mas Adi yang selalu 

membantu terimakasih untuk buku-buku serta motivasinya. 

13. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan tesis  ini. 

 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, 

akan tetapi sedikit harapan semoga tesis yang sederhana ini dapat bermanfaat dan 

berguna bagi kita semua.  Amin. 

 

Bandar Lampung, 24 Juni 2015  

Penulis 
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