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KATA PENGANTAR 

 

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

NYa kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“PENGARUH DIVERSIFIKASI USAHA DAN PRAKTIK MANAJEMEN 

LABA TERHADAP STRUKTUR MODAL (Studi Empiris Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 -2017)” 

Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

 Saya menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas 

dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. 

Penyusun skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang 

sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Bapak Drs. Suharmadi, Ak., M.Si., 

MM.,CA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, 

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

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

haturkan Alhamdulillah atas kekuatan Allah Subhana Wa Ta’ala` yang telah 

mencurahkan anugerahnya dan ingin berterimakasih pada semua pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada : 

1. Kedua orang tua yang saya cintai, sayangi dan saya banggakan Mama 

Sukatri Budi Lestari, Ayah Sumarno, Adik Yuniasih Lestari, Adik 

Afrizal Dwi Candra dan Kakak Sepupu Tri Asih yang telah 

memberikan 
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semangat, doa, dukungan moral dan material yang tiada henti-hentinya 

kepada saya, Serta memberikan banyak inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

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

Mercu Buana. 

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

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

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

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

5. Seluruh jajaran dosen pengajar dan staff Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu 

di Universitas Mercu Buana. 

6. Sahabat saya Eka Annisa Sulistyowati, Syifa Fauziah, dan Devi 

Lucianah yang telah berhasil mewarnai, membantu dan mengisi hari-

hari perkuliahan saya. 

7. Teman teman seperjuangan Heni Wulandari, Eva Nilia, Hertaty, Maya 

Apriasih, Pingky Habianti dan lainnya yang tiada henti memberikan 

support serta banyak membantu dalam proses pembuatan skripsi ini. 

8. Orang terdekat dalam lingkungan di luar kampus Asri Ismanurti,  

Astrianti, Yani Triyani, Nafsiatul, Inna Apriliana, Dian Lestari, Mirna, 

Dian Pratiwi, Tiara dan lainnya yang telah memberikan semangat, doa, 

motivasi serta pengertian sagat besar dalam menyelesaikan proses 

pembuatan skripsi ini. 
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9. Pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 

Terimakasih banyak atas bantuan, motivasi serta doanya. Semoga 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala melimpahkan kebaikan untuk kalian 

semua. 

Saya menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, Oleh karena itu, 

saya mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang 

membangun dari berbagai pihak.  

Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan 

khususnya bagi saya selaku penulis dan pembaca pada umumnya. Akhir kata 

dengan  ketulusan dan kerendahan diri, saya mohon maaf apabila ada kesalahan 

dan kelemahan dalam skripsi ini. 

 

 

Jakarta, 29 November 2018 
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