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KATA PENGANTAR 

 

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

kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Resiko Bisnis, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Likuiditas 

terhadap Struktur Modal ( Studi empiris pada perusahaan Pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017)”. Skripsi ini merupakan 

syarat memperoleh gelar sarjana 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 Minanari, SE., M.Si selaku dosen 

pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, saran, bimbingan, semangat, 

pengetahuan dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat yang telah diberikan 

kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis hanturkan 

alhamdulillah atas kekuatan Allah SWT yang telah mencurahkan anugrahnya dan 

ingin berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan 

skripsi ini terutama kepada: 

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Puji Hartono dan Ibu Endang Suliyati, Kakak laki-

laki penulis Eko Dwi Yuliyanto, adik perempuan penulis Alyssa Salsabila. Mereka 

yang telah memberikan semangat, doa, dan dukungan moral maupun material yang 
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tiada henti-hentinya kepada penulis, serta memberikan banyak motivasi dan 

inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

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

3. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., Msi., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta. 

4. Bapak Dr. Fardinal, SE., Ak., M.Si selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta. 

5. Seluruh Dosen Akuntansi Universitas Mercu Buana yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa serta ilmu yang telah diberikan kepada 

penulis. 

6. Kepada Brama Muhammad Rizki yang tiada hentinya memberikan dukungan serta 

doa kepada saya sehingga proposal ini dapat selesai. 

7. Sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis dari awal masuk kuliah Dunia 

Kampus sampai semester akhir ini, Imel Aisyah Amini, Novia Indriani, Anita 

Kurnia, Efri Widia Pangestika, Thayyibah, Murniati, Asha Kusuma Pertiwi, Ratna 

Ayu Febriyani, Ajeng Dyah Syawitri, Nur Wulan Khasanah. Serta teman 

seperjuangan dalam skripsi teman satu bimbingan yaitu Rini Indarti, Zhuliani, 

Dian Wahyu Ningrum, Dinda Dwi Larastya. Kepada Restu Artma Prayoga yang 

telah membantu memberikan pengetahuan dalam mengolah SPSS dan bersama-

sama dalam menyelesaikan tugas akhir dengan penulis. Kepada sahabat dari 

semester 2 sampai dengan semester akhir Fiona Nurhalimah, Adi Kuniawan 
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Ramadhan, Krisna Nurzaman, yang selalu memberikan dorongan dan kebahagiaan 

saat penulis sedang merasa kelelahan dalam proses pengerjaan skripsi ini . 

8. Terimakasih kepada teman-teman olahragaku Elis, Pipit, Indri, Caca, Mami ani 

dan lain-lain yang telah memberikan doa serta dukungan. 

9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas 

bantuan dan doanya untuk penulis selama mengerjakan skripsi ini. 

  

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun penyajiannya 

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan dengan sangat terbuka menerima  saran dan 

masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini 

dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi 

penelitian yang akan dating selanjutnya. 

 

         

Jakarta, 29 Januari 2019 

        

 

        Putri Diana Lestari 
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