
v 

 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah meberikan rahmat dan karunianya 

kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas, dan Profitabilitas Terhadap 

Struktur Modal  

”. Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas dari 

kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. 

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, doa, bantuan dan dukungan 

dari berbagai pihak, khususnya Ibu Fitri Indriawati, SE, M. Si selaku dosen 

pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, bimbingan, semangat, 

pengetahuan dan nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis. 

Oleh karena itu, dalam keesempatan ini penulis dengan ketulusan hati ingin 

mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada: 

1. Kedua orang tua tercinta, Papa Mukhtarion Chaniago dan Mama 

Ulwiayah Kaplale terima kasih untuk doa, dukungan moril, 

pengorbanan dan kasih sayang yang tiada henti untuk saya.  

2. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas 

Mercu Buana. 

3. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA, CIPSAS, CMA selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

4. Bapak Dr. Fardinal, SE., M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, 

khususnya dosen jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang 

sangat bermanfaat bagi penulis. 

6. Seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana 

yang selalu penulis repotkan ketika menyelesaikan segala urusan 

administrasi.

http://digilib.mercubuana.ac.id/



vi 

 

7. Kakak saya tercinta, Intan Rafika, SE. Yang telah memberikan doa, 

motivasi, semangat untuk kelulusan saya dan terimakasih sudah menjadi 

panutan yang baik selama ini. 

8. Orang terdekat saya Ahmad Sofyan, terima kasih karna selalu ada, 

memotivasi, dan doanya untuk saya untuk segera menyelesaikan studi 

ini. 

9. Para sahabat seperjuangan selama tiga tahun terakhir ini, Debby 

Rachmasari, Melisha Yuliana Dwi, Widya Eka Rahmah, Farida 

Nazifah, Fitri Andriyani, Annisa Ayu Junianty, Ridzkya Tristiara 

Anissa, Rahmi Dhamayanti. Terima kasih untuk kebersamaannya, 

dukungannya, motivasi dan keceriaannya selama masa-masa kuliah. 

10. Para sahabat terbaik selama dikampus, Tiara Pratiarahman K, Putri 

Indriana, Heni Purnama Sari, Annisa Nadya Sudarsono, Dwi Audina, 

dan Mega Sucia. Terima kasih atas dukungan, keceriaan, dan semua 

yang kita lalui di masa-masa kuliah. 

11. Para teman sepermainan yaitu Monica Sari, Restu Dwi Putri, Fatiah 

Herdayanti, dan Uswatun Hasanah. Terimakasih untuk doa, motivasi, 

keceriaan, dukungan dan kebersamaannya. 

12. Seluruh teman-teman jurusan Akuntansi angkatan 2014, terima kasih 

atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan di Universitas 

Mercu Buana. 

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 

memberikan motivasi, doa, dukungan dan semangat sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan dengan baik. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/



vii 

 

Penulis berharap semoga semua bantuan dan dukungan yang diberikan dari 

semua pihak kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis 

menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi 

ini, oleh karena itu penulis menghargai semua saran dan masukan yang membangun 

demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat dan 

dapat menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada 

umumnya. 

 

 

 

 

Jakarta, 21 februari 2018 

 

 

 

 

                   Mutiara Dana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://digilib.mercubuana.ac.id/




