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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Segala puji dan syukur Alhamdulillah Saya panjatkan kehadirat Allah SWT 

atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga Saya dapat 

menyelesaikan penyusunan Tesis ini. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat 

untuk menyelesaikan Program Magister Akuntasi pada Program Pascasarjana 

Universitas Mercu Buana dan sekaligus sebagai laporan hasil penelitian tentang 

“Pengaruh Struktur Modal dan Rasio Aktivitas terhadap Profitabilitas Studi 

Empiris pada Emiten Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2014 – 2016”. 

Latar belakang masalah yang mendasari penelitian tesis ini adalah peneliti 

ingin mengetahui kegiatan dan pengalokasian apa saja yang dapat mempengaruhi 

profitabilitas dalam suatu unit usaha, dengan menentukan skala pengukuran 

mengambil rasio Struktur Modal dan Rasio Aktivitas. Sedangkan perusahaan yang 

diambil adalah perusahaan manufaktur yang memiliki kegiatan beragam dan tepat 

dijadikan sebagai objek penelitian. 

Hasil penelitian Tesis ini menunjukkan bahwa struktur modal mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan Rasio Aktivitas dengan 

skala pengukuran TATO mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas, 

tetapi untuk Rasio Aktivitas dengan skala pengukuran WCTO tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 
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Dalam penyusunan Tesis ini, Saya menyadari bahwa tanpa adanya 

dukungan dari berbagai pihak, Tesis ini tidak akan dapat diselesaikan dengan 

baik. Karena itu, pada kesempatan ini Saya mengucapkan  banyak terima kasih 

kepada : 

1. Prof. Dr. Wiwik Utami, Ak., CA.,CMA 

2. Dr. Hari Setiawati,Ak,M.Si,CA 

3. Prof.  Dr. Didik J. Rachbini, Direktur Program Pascasarjana Universitas 

Mercu Buana. 

4. Teman-teman Maksi Angkatan 2015, rekan-rekan mahasiswa yang telah 

menaruh simpatik dan bantuan selama mengikuti kuliah di Program Studi 

Magister Akuntasi, Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana 

sehingga tesis ini dapat diselesaikan. 

5. Secara khusus, Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. 

Wiwik Utami, Ak., CA.,CMA utama yang telah secara langsung 

memberikan judul tesis, pengarahan serta bimbingan. 

6. Kepada suami dan anak-anak Saya, semoga diberi kekuatan dan kesehatan 

selalu untuk memotivasi kegiatan Saya. Do’a dari Mama dan Ayahanda 

yang memberikan kasih dan perhatian tiada batas serta keluarga besar Saya, 

sehingga Tesis ini dapat diselesaikan. 
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Akhirnya, Saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun 

dan semoga apa yang terkandung dalam Tesis ini bermanfaat bagi semua pihak. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Jakarta, 29 Juni 2018. 
 
 
 
 

Didah Zulkaidah 
55515110032 

 

 

 

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




