Kata Pengantar
Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat serta karuniaNya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “ Pengaruh Leverage, Ukuran
Perusahaan, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja perushaan (Studi
Empiris pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2014-2016)”. Skripsi ini di tunjukan untuk memenuhi salah satu
persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Jurusan
Ekonomi Akuntasi pada Fakultas Ekonomi Universitas Mercubuana Jakarta.
Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak
kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal
tersebut

dikarenakan

keterbatasan

kemampuan

Penulis,

Sehingga

Penulis

mengharapka saran dan kritik yang bersifat membangun mudah mudahan di kemudian
hari dapat memperbaiki segala kekurangannya.
Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta
semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terimakasih
yang sebesar-besarnya kepada pembimbing yang terhormat, yakni Yth Bapak
Suharmadi SE,Ak,.M.Si selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktunya,
tenaga dan pikirannya untuk membimbing Penulis dalam penulisan skripsi ini, selain
pembimbing Penulis juga ingin mengucapkan banyak rasa terimakasih kepada :
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1. Kedua orang tua tercinta dan kedua adik saya yang telah meberikan doa,
semangat dan dukungan moral dan material yang tiada henti-hentinya kepada
penulis serta memberikan banyak inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ir. Arissertyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas Mercu
Buana.
3. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak, M.Si., CA, CIPAS., CMA selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.
4. Bapak Dr. Fardinal, SE., Ak., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.
5. Seluruh Dosen dan staff Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya.
6. Seluruh rekan-rekan seperjuangan Program Studi Akuntansi : Wiwit Novyanti,
Indah Cahyani, Nova Indriani dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu
atas kebersamaan selama menutut ilmu dikampus .
7. Para Sahabat Ainoer Rachma, Intan Firdha , Eni wulan dari Terimakasih telah
berjuang bersama dan selalu memberikan dukungan dan motivasi
8. Para rekan kerja Opik Taupik, Reti Julianti, Ayu Oktavia, Kholidah Aulya yang
selama ini selalu membantu pekerjaan dan memberikan semangat untuk
menyelesaikan skripsi ini, Terimakasih sudah menjadi bagian dalam hidup.
9. Terimakasih untuk Ibu Wenny Pimpinan yang sangat baik yang selalu
memberikan izin kepada saya untuk keperluan kampus. Semoga Ibu sehat
selalu.
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10. Terimaksih Kepada Fadel Furqon yang sudah mau menemani saya dan selalu
memberikan dukungan penuh untuk saya terimaksih selalu menjadi tempat
ternyaman selama ini.
11. Serta Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimaksih
atas bantuan, motivasi serta doanya.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna
dikarenakan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang di miliki penulis.
Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan
kritik yang membantu dari berbagai pihak. Semoga skripisi ini bermanfaat dan
dapat menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada
umumnya. Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan diri, penulis mohon
maaf apabila ada kesalahan dalam skripsi ini.
Jakarta 27 Agustus 2018

Meinanda Risti Handika
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