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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia- Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul “Pengaruh 

Profitabilitas, Struktur Aktiva, Ukuran Perusahaan, Kesempatan Bertumbuh, dan 

Likuiditas Terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan 

Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 – 2016”. 

Penyusunan Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Magister Manajemen (MM) pada Program Pasca Sarjana Program Studi Magister 

Manajemen pada Universitas Mercu Buana Jakarta. 

Dalam penyusunan hingga terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari bimbingan 

dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada : 

1. Dr. Pardomuan Sihombing, MSM sebagai pembimbing yang dengan penuh kesabaran 

dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis. 

2. Dr. Aty Herawati, M.Si selaku dosen penguji dan Ketua Program Magister 

Manajemen, Dr. Hakiman, MM selaku ketua sidang serta Seluruh Dosen dan Staf 

Universitas Mercubuana Jakarta yang telah tulus dalam memberikan ilmu 

pengetahuan dan bantuan administrasi selama ini. 

3. Orangtuaku yang dengan penuh kasih sayang dan ketulusan dalam mendoakan 

penulis agar selalu diberi kekuatan lahir dan batin hingga dapat menyelesaikan 
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pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta. 

4. Kepada yang tercinta Muhammad Imam Ghozali sebagai suami dan juga sekaligus 

partner yang telah hadir melengkapi perjalanan hidup penulis, sebagai inspirasi dan 

sumber motivasi hingga dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana 

Universitas Mercu Buana Jakarta. 

5. Teman-teman MM 2016 serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu 

yang telah banyak membantu dalam  menyelesaikan penulisan tesis ini. 

 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari 

sempurna, untuk itu pada kesempatan ini penulis mohon kritik dan saran yang dapat 

membangun dalam penyelesaian Tesis ini. 

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga penulisan 

Tesis ini dapat berguna bagi kita semua. 
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