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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 STRUKTUR KEPEMILIKAN, STRUKTUR MODAL DAN 

UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN”. Skripsi 

ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas mercu Buana. 

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

sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Bapak Sabarudin Muslim, SE, M.Si 

selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, semangat, 

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

diberikan kepada penulis. Serta pihak lain yang telah membantu penulisan dengan 

ketulusan hati mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ngadino Surip, M.Si selaku Rektor Universitas Mercu Buana. 

2. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana. 

3. Bapak Dr. Fardinal, SE, AK., M.Si 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. 
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5. Teristimewa kepada kedua orang tua Bapak Udin dan Ibu Asmanah yang tiada 

henti dan tiada lelah memberikan motivasi, doa dan dukungan baik moral 

maupun material kepada penulis.  

6. Kepada seluruh keluarga besar yang telah memotivasi penulis untuk dapat 

menyelesaikan skripsi ini, tak lupa untuk kakak-kakak saya yaitu Andi Salam, 

Yulvita Ningrum, Angga (Alm), Anita dan Adi Sofyan. Serta untuk kedua 

keponakan saya Aira Nara Jasmine dan Ervan Adriansyah yang selalu 

memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini 

7. Para orang-orang spesial yaitu Eldia Melda Santiana , Alfianah, Nanda Thaliana 

Raditya dan tentunya kepada orang spesial dalam hidup saya Alvin. Terima 

kasih atas perhatiannya yang tidak pernah bosan memberi nasihat dan dukungan 

serta menemani dalam pengerjaan penelitian ini. 

8. Para teman terdekat dari SMA yang sampai detik ini selalu memberikan 

nasehat, ilmu serta pengalaman saat menjalani kehidupan kuliah masing-

masing yaitu Suroya Husna, Ida Astuti, Nadya Nurmalia, Desy Rosiana dan 

Junalia terima kasih sudah saling berbagi dan membantu selama ini. 

9. Para teman seperjuangan yaitu Fita Fatmala, Irma Wati, Indriyas Yuliana 

Azhari, Siti Nur Cahyani, Galuh Febrianti, Maya Ayu Evita, Nishya Fahmi dan 

Marini Bekti Noviati atas bantuan serta doa dan saling memberikan motivasi 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

10. Seluruh teman-teman sekalian Mahasiswa/i Akuntansi Angkatan 2015 UMB. 

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

dalam penyusunan skripsi
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      Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini memiliki kekurangan dan kelemahan. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta 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, 31 Januari 2019 

 

 

                                                                                                      Novita Sari 
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