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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, nikmat, berkah serta karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan proposal 

skripsi ini dengan baik. Tujuan dari penulisan skripsi ini sebagai syarat untuk 

menyelesaikan Program Sarjan (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis jurusan Akuntansi Universitas Esa Unggul. 

Penulisan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Tingkat Pertumbuhan 

Perusahaan, dan Likuditas terhadap Struktur Modal (Pada perusahaan jasa sub-

sektor industri restoran, hotel, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2018)”  

 Dalam penyusunan skripsi ini terdapat hambatan serta rintangan yang 

dihadapi namun penulis menyadari bahwa berkat adanya bimbingan serta 

dorongan dari semua pihak baik secara moral maupun spiritual, sehingga 

penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar. Untuk itu pada kesempatan ini 

penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

 

1. Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, berkah serta karunia-Nya. Wahai 

Dzat yang Maha Memiliki, sehingga dalam penulisan ini mendapat banyak 

kemudahan, kelancaraan dan semangat bahkan disaat yang berat. 

2. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma, AP, MBA selaku Rektor Universitas Esa 

Unggul. 

3. Bapak Dr. MF. Arrozi SE, M.si, Ak, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Esa Unggul. 

4. Bapak Adrie Putra SE, MM selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul. 

5. Ibu Sri Handayani SE, MM, M.Ak, CPMA selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi yang telah banyak memberikan pengarahan, waktu, bimbingan dan 

pikiran dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul yang 

tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan ilmu 

pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis. 

7. Kedua orang tua, Mama Sualmi dan Ayah Ikhya Ulumuddin yang tersayang 

dan tercinta. Berkat do’a yang dipanjatkan, semangat, dan kasih sayang yang 

diberikan. Sehingga menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan 

penulisan ini. 

8. Kakak tersayang, Carina Nola Setiawati beserta suaminya Muhammad 

Prayoga Herbowo karena selalu membantu disaat dibutuhkan. 

9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Akuntansi dan Manajemen angakatan 

2016 yang saling memberikan dukungan satu sama lain dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 
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