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Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : 

“PENGARUH PERTUMBUHAN PENJUALAN, PAJAK, 

PROFITABILITAS, STRUKTUR AKTIVA TERHADAP STRUKTUR 

MODAL PADA SEKTOR OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA 

EFEK INDONESIA PERIODE 2007-2011”. 

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat 

dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Program Studi Manajemen di Universitas Widyatama Bandung. Namun penulis 

menyadari bahwa skripsi yang disusun ini belumlah sempurna, karena penulis 

masih banyak memiliki kekurangan, kelemahan, pengetahuan dan pengalaman 

yang masih terbatas. Penulis berharap agar para pembaca bisa memberikan saran 

dan kritik terhadap skripsi ini. 

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

orang tua penulis yaitu M. Chaldun dan Ina Mariana atas seluruh doa, dukungan, 

nasehat, kasih sayang dan dorongan semangat tanpa henti yang diberikan kepada 

penulis. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada adik penulis 

yaitu Billy dan Dennis, serta keluarga besar Endun yang selalu memberikan 

dukungan dan doa kepada penulis. 

Dengan segala kerendahan hati penulis juga ingin mengucapkan terima 

kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikan skripsi ini. 



Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada : 

1. Ibu Tanti Irawati, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing, yang telah 

bersedia meluangkan waktu, memberikan bimbingan, pengarahan dan 

saran kepada penulis sampai dengan terselesaikannya skripsi ini. 

2. Ibu Suskim Riantani S.E., M.Si. dan Ibu Lasmanah S.E., M.Si. selaku 

dosen Manajemen Keuangan, serta seluruh dosen Universitas Widyatama 

yang telah memberikan ilmu bagi penulis. 

3. Bapak Ryan Kurniawan S.E., M.M. selaku Sekertaris Program Studi 

Manajemen S1, serta seluruh staf Universitas Widyatama yang telah 

memberikan dukungan dan bantuan. 

4. Teman-teman kampus : Sani, Ain, Gita, Deci, Okta, Sheini, Intan, Susanti, 

Ambar, Meita, Septy, Mayang, Nisa, Nia, serta teman-teman lain di 

Universitas Widyatama yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima 

kasih atas bantuan, dukungan, serta doa dari kalian semua. 

5. Teman-teman dekat di SD, SMP, SMA, dan CV Lia yang tidak bisa 

disebutkan satu-persatu, terima kasih atas doa dan dukungan kalian. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan 

bagi penulis maupun bagi pembaca. 

 

 

Bandung, April 2013 

 

 

Kartika Amanda 

 

 


