KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirobbil’alamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan
Rahmat, Salam dan KaruniaNya kepada Nabi Besar Muhammad SAW dan penerus
risalahNya. Atas kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skrispi ini dengan judul
“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Growth Opportunity, dan Resiko Bisnis Terhadap
Struktur Modal (studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi
yang terdaftar di BEI tahun 2013-2018).
Penulis menyadari 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 Bapak
Suharmadi Drs.,Ak.,M.,Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran,
waktu, bimbingan, semangat, pengetahuan dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat yang
telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam
kesempatan ini penulis haturkan alhamdulillah atas kekuatan Allah SWT yang telah
mencurahkan anugerahnya dan ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penyusunan skripsi ini :
1. Bapak Prof. Dr. Ngadino Surip, M.S., 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, S.E., M.Si., AK, Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.
4. Seluruh dosen dan staff Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya.
v

http://digilib.mercubuana.ac.id/

5. Kedua orang tua tercinta, Ayah Fathullah dan Mama Maryati terima kasih untuk doa,
dukungan moril, pengorbanan dan kasih sayang yang tiada henti untuk saya. Umi Anis
Ratna Suminar sebagai ibu kedua, terima kasih untuk doa, dukungan , kasih sayang
yang tiada henti untuk penulis. Ageng Markhamah sebagai sahabat yang tidak pernah
lelah untuk saling memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi. Ibu Siti Kusniati
sebagai atasan penulis yang selalu mengizinkan keluar kantor apabila sedang izin pergi
ke kampus dalam proses penyusunan skripsi sampai selesai. Abdul Hadi, Maria, Siti
Meisyaroh Ekamawarni, Anggi Meva Suta, Muhammad Reynaldi, Sumono, Yohana
Arvianty, Istiqomah Wulandari, Sri Rahmawati, terima kasih atas dukungan yang tiada
henti untuk penulis. Seluruh rekan rekan Rise Community, PT Koin Pratama yang
namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu mendoakan agar skripsi
penulis selesai tepat pada waktunya.
6. Ibu Erna Setiany, Dr., SE., M.Si. Selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi
Penelitian yang telah memberikan banyak saran, bimbingan, serta pengarahan dalam
penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan akuntansi angkatan 2015 Universitas Mercu Buana.
8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung

membantu dalam

penyusunan skripsi ini.
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 mendapat manfaat dari penulisan
skripsi ini.
vi

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 26 Agustus 2019

Uswatun Hasanah
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