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KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-

Nya yang begitu besar sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang 

berjudul “PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE DAN UKURAN 

PERUSAHAAN TERHADAP PROFITABILITAS (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang 

Terdaftar Pada BEI Tahun 2012-2016)”. Skripsi ini merupakan syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana (S1) 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 lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang 

sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Ibu Giawan Nur Fitria, SE, M.Ak 

selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, 

bimbingan, semangat, pengetahuan dan nasehat – nasehat yang sangat bermanfaat 

yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini 

penulis merasa bersyukur atas kekuatan Allah SWT yang telah mencurahkan 

anugerahnya dan ingin berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu 

dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada: 

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

Buana. 

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

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 
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3. Bapak Dr. Fardinal, S.E., M.Si., AK selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.

4. Seluruh dosen dan staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya. 

5. Kedua orang tua, mama dan papa saya yang senantiasa selalu memberikan 

restu serta mendoakan saya tanpa henti serta memberikan motivasi dalam 

menyelesaikan skripsi ini 

6. Adik-adik saya Gita dan Marsya yang telah memberikan semangat, hiburan, 

doa dan dukungan yang tiada hentinya kepada penulis serta memberi motivasi 

dan memberikan banyak inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7.  Para sahabat super yaitu Annisa Maulita Sari, Farida Nazifah, Alya 

Mahdiyyah Wikarta, Sinta Endarwati, Retno Widyaasuti, dan Velia Ladita  

terima kasih sudah saling berbagi dan membantu selama masa kuliah ini  

8. Para teman seperjuangan yaitu Deanty Maulidtha, Dyan Pratiwi, Kiki Novia, 

Syifa Nur, Dewi Aprina, Retno Sari, Dena Sabilla, Fitri Andriyani, Vidiyah 

Shinta, Santi Rizki, Ratu Widy, Nanda Thaliana dan Mega Retnowati atas 

bantuan serta doa dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. 

9. Teman sebimbingan yang senantiasa berjuang bersama Putri Khairunnisa 

10. Seluruh teman-teman sekalian Mahasiswa/i Akuntansi Angkatan 2014 UMB 

11. Semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung 

dalam penyusunan skripsi. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini memiliki kekurangan dan 

kelemahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta 
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masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat tidak hanya untuk penulis akan tetapi juga pihak lain seperti 

pembaca yang bisa mendapatkan manfaat dari penulisan skripsi ini.  

Jakarta, 15 Maret 2018 
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