KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah S.W.T atas segala
kemudahan, pertolongan, kasih sayang, serta anugerah yang tak terhingga kepada
Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan pujian kepada
Nabi besar Muhammad S.A.W., yang telah memberikan contoh akhlakul kharimah
bagi seluruh muslim di seluruh penjuru dunia.
Terwujudnya skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai
gelar Sarja Ekonomi Program Manajemen S1 pada Fakultas Bisnis dan Manajemen
Universitas Widyatama, dengan judul : “ PENGARUH STRUKTUR MODAL,
KEPUTUSAN
TERHADAP

INVESTASI,

DAN

PROFITABILITAS

MANAJEMEN

(SUATU

STUDI

MODAL
PADA

KERJA

INDUSTRI

PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE
2007- 2011)” ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik petunjuk
maupun saran, langsung maupun tidak langsung terutama di lingkungan Universitas
Widyatama.
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan,
mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan, pengalaman
dan juga waktu. Namun inilah yang terbaik yang dapat penulis lakukan dan semoga
skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritikan dan saran yang membangun
sangat diharapkan bagi penyempurnaan skripsi ini.
Dalam prosesnya, Penulis banyak mengalami pasang surut semangat untuk
menyelesaikan skripsi ini. Namun berkat mamah Siti Fatimah yang selalu menjadi
tempat untuk berkeluh kesah bagi penulis, papah Purbo Yuwono yang selalu

mendorong Penulis untuk tidak patah semangat, kakak Karlina Diah yang Penulis
jadikan standar untuk dilewati, adik Septian Rindiarto yang Penulis ingin
memberikan contoh yang baik, dan nenek Hj. Hadera yang selalu senatiasa
mendoakan Penulis. Berkat kalian semua lah rumah tempat Penulis mengerjakan
skripsi ini terasa begitu nyaman. Selain itu, Penulis juga ingin mengucapkan
terimakasih dan penghargaan yang sebesar- besarnya kepada :
1. Allah SWT beserta Nabi dan Rasulnya atas berkat dan rahmat-Nya pada
Penulis selama hidupnya.
2. Bapak Salim Munabi, S.E.,M.M. selaku dosen pembimbing Penulis yang
telah dengan sabar dan penuh perhatian meluangkan waktunya untuk
memberikan bimbingan, arahan dan nasehat pada penulis sehingga penulisan
ini dapat diselesaikan dengan baik. Terimakasih kepada Bapak yang tidak
bosan-bosannya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Penulis.
3. Almh. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.S.,Ak, selaku
Ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama Bandung.
4. Bapak Dr.H.Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas
Widyatama Bandung.
5. Dr.Hj.Dyah Kusumastuti, Ir.,M.Sc. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan
Manajemen Universitas Widyatama Bandung.
6. Hj. Wien Dyahrini, S.E., MSIE., M.Si. selaku Ketua Program Studi Bisnis
dan Manajemen S1 Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama
7. Bapak Meriza Hendri selaku dosen pembimbing di Pojok Bursa. Terima
kasih telah mengajari Penulis bagaimana untuk terus membantu sesama
dengan ikhlas.
8. Ibu Siti Komariah selaku dosen pembimbing bidang keuangan di Pojok
Bursa yang selalu mendorong Penulis untuk melakukan penelitan-penelitian
yang sangat berharga bagi Penulis.

9. Madam Firly Savitri selaku dosen pembimbing di Pojok Bursa yang selalu
cerewet memberi semangat kepada Penulis untuk melakukan sesuatu di luar
zona nyaman. You’re rock maaaammm!!!
10. Bapak Ryan Kurniawan, Bapak Gallang Perdhana Dalimunthe, dan
Bapak Jouzar yang senantiasa membagi pengalamannya kepada Penulis.
11. Yuddy Saputra dan Dienni Sahiraliani selaku “Three Musketeers”. Terima
kasih karena selalu menambal kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh
Penulis. Terima kasih karena selalu ada disaat Penulis membutuhkan bantuan.
12. Terima kasih kepada Pojok Bursa karena telah menjadi tempat yang
mengubah jalan hidup Penulis di masa perkuliahan.
13. Terima kasih kepada teman-temen seperjuangan di Pojok Bursa. Rizu, Sani,
Deassy, Alda, Maria, Vero, Susi, Sheini, Resinda, Yudha, dan Nova.
Terima kasih atas kenangan indah dan keributannya di Pojok Bursa.
14. Terima kasih kepada adik-adik junior di Pojok Bursa. Ling-Ling, Irza,
Rikrik, Salman, Elsa, Irma, Ray, Silmi, Desi, Tya, Lisfa, dan Defi. Kalian
jangan sampai berhenti untuk terus mengukir prestasi.
15. Terima kasih kepada Mayura Firlandari, Devia Ambar, dan Yulia Nuraeni
yang senantiasa menjawab pertanyaan-pertanyaan Penulis mengenai skripsi
dan selalu menyemangati Penulis untuk menyelesaikan skripsi.
16. Terima kasih kepada Pijay. Ojhan, Lipi, Jayen, Tucol, dan Aloy yang
senantiasa menghabiskan waktu bersama Penulis yang cerewet ini.
17. Terima kasih kepada keluarga besar Pantai Gesmos 09 yang namanya tidak
bisa disebutkan satu per satu karena terlalu banyak. Kalian memang berandal
sejati.
18. Terima kasih kepada teman-teman satu dosen pembimbing. Reren, Marsella,
Liza, Dara, dan Valen yang terus saling memberi motivasi untuk terus focus
dan tidak patah semangat dalam mengerjakan skripsi.
19. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Bisnis dan Manajemen serta
staf administrasi dan staf perpustakaan Universitas Widyatama yang telah
banyak memeberikan bekal pendididkan dan ilmu pengetahuan yang sangat

berharga dan berguna selama Penulis mengikuti perkuliahan di Universitas
Widyatama.
20. Seluruh mahasiswa Universitas Widyatama yang kenal dengan penulis.
Terima kasih karena kalian semua telah memberi warna tersendiri untuk
kehidupan perkuliahan Penulis.
Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas
kebaikan semua ihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca
pada umumnya.
Wassalam’ alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandung, 11Juni 2013

Bonny Suryopratomo

