
 

v 

KATA PENGANTAR 
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karunia-Nya,  sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Pengaruh Profitabilitas, Struktur Aktiva Dan Risiko Bisnis terhadap 

Struktur Modal pada perusahaan Industri Pertambangan Sub Sektor 

Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 - 2016” dan 

diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana 

ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen di 

Universitas Mercu Buana Jakarta dengan baik. 
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Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.  
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8. Dan pihak-pihak lain yang senantiasa mendukung penulis, terima kasih 

atas bantuan, motivasi serta doanya. 

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini 
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