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KATA PENGANTAR  

  

  

Assalamualaikum. Wr. Wb.  

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

memberikan kekuatan, rahmat, karunia, dan anugerah-Nya yang melimpah, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Return On Equity, Asset Growth, Pertumbuhan Penjualan, Dan Earning 

Per Share Terhadap Struktur Modal Pada Industri Barang Konsumsi 

Yang  Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017”. Adapun 

penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian 

Sarjana Manajemen pada Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama.  

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini 

masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan 

pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan 

saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.  

Akhir kata, penulis pun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik 

bagi penulis, pembaca, maupun bagi pihak yang berkepentingan.  

  

Bandung, Mei 2019  

  

  

  

Ditta Julia Widy  
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UCAPAN TERIMAKASIH  

  

Assalamualaikum. Wr. Wb.  

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

memberikan kekuatan, rahmat, karunia, dan anugerah-Nya yang melimpah, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

Mengingat segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis serta 

beragam kendala yang ada, penulis menyadari bahwa proses penyusunan proposal 

penelitian ini tidak akan tuntas tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. 

Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

dan rasa hormat sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan 

membimbing dalam menyelesaikan proposal penelitian ini terutama kepada:  

1. Ibu Sri Lestari A. Roespinoedji, S.H. Selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan  

Widyatama   

2. Bapak Dr. Islahuzzaman, S.E., M.S.i., Ak., CA., selaku Rektor Universitas 

Widyatama.  

3. Bapak Dr. Deden Sutisna, M.N., S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Bisnis 

dan Manajemen Universitas Widyatama.  

4. Bapak Muhammad Bayu Aji Sumantri, S.M.B., M.Com., selaku Ketua 

Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama.  

5. Bapak Nugroho Hardiyanto, S.E., M.Si., selaku yang telah mengarahkan 

serta memberikan masukan, nasehat, dan motivasi selama perkuliahan.  

6. Ibu Dede Hertina, DR.,S.E.,M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu untuk mengajari saya serta memberikan 

masukan, pikiran, tenaga, dan saran dengan penuh kesabaran kepada penulis 

hingga terselesaikannya skripsi ini.  
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7. Seluruh Dosen, asisten dan staf pengajar, Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama, yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang 

telah memberikan bekal pengetahuan sampai penulisan proposal penelitian 

ini selesai.  

8. Seluruh staf Tata Usaha, staf Prodi dan staf Perpustakaan yang telah banyak 

membantu penulis selama ini.  

9. Kedua orang tuaku tersayang, Bapak Herda M Gani. dan Ibu Verra Elvira 

Alm, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian, kasih 

sayang, doa, juga dukungan moril maupun materil yang selalu diberikan 

kepada penulis tanpa ada batasnya dan semua itu menjadi kekuatan bagi 

penulis.   

10. Untuk Alya Febiola Gani sebagai adik dari penulis yang selalu memberikan 

motivasi, semangat, serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.  

11. Untuk Ghina Adinda Setiani sebagai teman dekat yang selalu memberi 

semangat dalam menyelesaikan skripsi ini  

12. Untuk sahabat-sahabat SMA saya Dian,Pipit,Lestari,Nova yang selalu men 

sport dalam pembuatan segala hal  

13. Untuk temen seperjuangan saya di kuliah Bellania,Puri,Dinda,Mutiara,Elsa,  

Jeisni,Alfiansyah yang selalu mendukung saya  

14. Untuk sahabat terdekat saya Sansan, Stephani, Tari, Tommy, Elga, Alfi, 

Manda, dan Arien yang selalu memotivasi saya buat cepet lulus   

15. Untuk teman terdekat saya Tommy Antonius yang selalu mensport dalam 

pengerjaan skripsi sampe detik ini.   

  

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, namun 

penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. 

Segala kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan proposal penelitian ini lebih 

lanjut akan penulis terima dengan tangan terbuka.  

Akhir kata dengan rasa kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih 

yang tak terhingga pada semua pihak yang terlibat, dengan harapan semoga 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.  


