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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat 

dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada penelitian ini dengan judul 

“PENGARUH ROA, STRUKTUR ASET, GROWTH OPPORTUNITY, SALES GROWTH 

DAN CURRENT RATIOTERHADAP STRUKTUR MODAL STUDI EMPIRIS PADA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI DI BURSA EFEK INDONESIA 

2013-2016”. Penyusunan skripsi ini merupakan syarat untuk memproleh gelar sarjana pada 

Progam Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

Selesainya penyusunan skripsi pada penelitian ini tidak lepas dari bantuan, support, arahan 

dan bimbingan dari berbagai pihak. Khususnya ibu Lusia Sri Arini SE.,MM selaku dosen 

pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, nasehat dan waktunya  dalam penelitian ini. 

Oleh karna itu, dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih 

kepada yang terhormat: 

1. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan semangat, doa dan dukungan moral dan 

material yang tiada henti-hentinya 

2. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Mercu Buana. 

3. BapakDr. Fardinal SE., M.Si., Akselaku Ketua Progam Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

 

4. Seluruh dosen dan staf Progam Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/
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5. Teman-Teman Kampus saya yang sudah membantu dan memberikan dukungan kepada 

saya. 

6. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan. 

Motivasi serta doanya. 

 

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Baik 

aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Oleh karena itu, 

penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak agar dapat jadikan sebagai bahan evaluasi 

untuk meningkatkan kualitas diri kedepan Semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat untuk 

semua orang serta menambah ilmu pengetahuan dalam struktur modal perusahaan agar dapat 

berjalan dengan baik dan benar. 

 

 

Jakarta, 17 Februari 2018 

 

 (Siti Hutami Tri Adiningsih)  
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