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KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT serta 

limpahan rahmat dan karunia-Nya pada penulis, akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul : “Pengaruh faktor likuiditas, 

struktur aktiva, profitabilitas  dan pertumbuhan aset terhadap struktur 

modal pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2011 – 2015”. 

Penelitian ini menggunakan perusahaan real estate dan properti karena 

merupakan salah satu sektor yang dapat bertahan di tengah kondisi perekonomian 

indonesia, karena pendirian perusahaan real estate dan properti yang semakin 

banyak diharapkan dapat memberikan prospek yang menguntungkan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Tingginya perkembangan perusahaan real 

estate dan properti di Indonesia terlihat dari jumlah perusahaan yang terdaftar di 

BEI dari periode ke periode semakin banyak. Sektor real estate dan properti dapat 

menarik minat para pemegang saham untuk melakukan investasi pada sektor ini, 

karena saham tersebut merupakan saham-saham yang dicari saat ini seiring 

kebutuhan akan tempat tinggal dan harga tanah yang semakin mahal karena 

keberadaanya semakin sedikit. Perkembangan tersebut menyebabkan perusahaan 

properti dan real estate selalu mengalami kenaikan dan pertumbuhan setiap 

tahunnya. Kondisi pertumbuhan yang selalu mengalami kenaikan membuat 

kebutuhan sumber dana perusahaan real estate dan properti akan meningkat. 

Pengelolaan sumber modal melalui komposisi struktur modal yang baik dan benar 

akan mempengaruhi berjalannya kegiatan operasional perusahaan. 

Diharapkan dengan penelitian ini dapat diperoleh hasil yang menguatkan 

penelitian – penelitian sebelumnya sehingga sebelum menetapkan kebijakan 

struktur modal, agar terlebih dahulu memperhatikan faktor likuiditas, struktur 

aktiva, profitabilitas dan pertumbuhan aset. Dengan memperhatikan faktor-faktor 

tersebut, perusahaan dapat memutuskan besarnya struktur modal yang sesuai 

sehingga dihasilkan kebijakan struktur modal yang optimal. 
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Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk 

memperoleh gelar Magister Manajemen pada Program Studi Magister Manajemen 

di Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta. Penulia menyadari 

bahwa Tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai 

pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak 

yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam 

penyelesaian karya ilmiah ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan terima kasih kepada : Bapak Dr Heri Ispriyahadi, SE, MBA selaku 

penguji dalam Seminar Proposal, Bapak Dr Bambang Mulyana, SE,MM dan 

Bapak Dr Bambang Santoso Marsoem, MA selaku penguji dan ketua sidang 

dalam Ujian Tesis. 

Tidak lupa dalam kesempatan penulisan ini penulis ingin mengucapkan 

rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 

1. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM. selaku Rektor Universitas Mercu 

Buana 

2. Bapak Prof, Dr. Didik J. Rachbini selaku Direktur Program Pascasarjana 

Universitas Mercu Buana 

3. Ibu Dr. Aty Herawati, M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister 

Manajemen Universitas Mercu Buana 

4. Bapak Matrodji Mustafa, MBA, Ph.D selaku dosen pembimbing utama yang 

selalu memotivasi dan membimbing penulis dalam penulisan karya ilmiah 

ini. 

5. Para Dosen Magister Manajemen Universitas Mercubuana atas tambahan 

ilmu pengetahuan dan wawasan yang telah diberikan kepada penulis. 

6. Istri, anak-anak serta keluarga tercinta yang telah memberikan perhatian, 

pengertian dan doanya selama masa studi dan penulisan karya ilmiah ini. 

7. Sdri. Yessi Ashriah, teman seperjuangan dalam penyusunan dan penyelesaian 

karya ilmiah ini. 

8. Sdr. Sahlan Fauzi dan Sdr. Eri Hakim, terima kasih atas segala diskusi dan 

masukan-masukannya selama masa studi dan penulisan karya ilmiah ini. 
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9. Teman-teman mahasiswa Magister Manajemen angkatan 22 yang selalu 

kompak dan bersatu dalam menyelesaikan tugas dan pembelajaran. 

10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu dalam proses studi dan penyelesaian tugas akhir. 

Akhir kata, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada 

segenap pembaca serta tambahan khasanah bagi dunia pendidikan. 

Jakarta, 3 September 2017 
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