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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya 

maka penulis dapat menyusun kemudian menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas 

sebagai Variabel Intervening pada Jakarta Islamic Index Periode 2011 - 

2016”. 

Skripsi merupakan bentuk karya tulis ilmiah yang disusun oleh setiap 

mahasiswa tingkat akhir dengan tujuan memperoleh gelar Sarjana sebagai suatu 

pengakuan atas keberhasilan menuntut ilmu pada jenjang Universitas. Skripsi 

diharapkan dapat melatih dan meningkatkan kemampuan berpikir komprehensif di 

level kegiatan operasional dan melatih untuk merekomendasikan pemecahan 

masalah secara tertulis di dunia kerja berdasarkan pengetahuan dan kompetensi 

yang relevan dengan bidang Manajemen Keuangan. 

Selama penyusunan skripsi ini, penulis mengalami beberapa hambatan, 

seperti sulitnya memperoleh data yang akurat karena penulis mengandalkan data 

sekunder yang disediakan beberapa sumber di internet. Tidak hanya itu, penelitian 

sempat tertunda hampir satu tahun lamanya dan saat dilanjutkan kembali, periode 

penelitian mengalami perubahan dan perlu diperbarui, hal tersebut berpengaruh 

terhadap perbedaan data yang telah digunakan oleh penulis dengan data terbaru 

serta diperlukannya revisi pada bagian pembahasan. Namun Alhamdulillah, segala 

hambatan dan kesulitan kemudian satu persatu dapat penulis lalui dan atasi 

dengan baik. Hal-hal tersebut tentunya tidak akan terwujud tanpa peran dan 

dukungan dari berbagai pihak di sekitar penulis. 
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa pada skripsi ini masih terdapat 

banyak kekurangan dari berbagai aspek, oleh karena itu, penulis sangat 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menjadi bahan perbaikan 

skripsi ini maupun karya tulis selanjutnya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca umumnya, dan bagi seluruh civitas akademik 

Universitas Widyatama, khususnya yang ingin memperdalam pengetahuan di 

bidang Manajemen Keuangan. 

 

 

Bandung, November 2017 

Penulis, 

 

 

Ayu Amalia Ridelvia 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Sebelumnya, penulis ingin mengucap segala puji dan rasa syukur kepada 

Maha Besar Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan-

Nya. Tentu merupakan hal yang tidak mudah untuk dapat menyelesaikan sebuah 

skripsi dengan berbagai kendalanya. Namun tidak sedikit pula pihak yang 

kemudian membantu penulis untuk dapat mengatasi segala kesulitan tersebut. 

Untuk itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya, 

terutama kepada: 

1. Ibu Lasmanah, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan 

waktu dan tenaganya untuk berbagi pengetahuan, memberi koreksi, kritik, 

dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini hingga dapat 

terselesaikan dengan baik. 

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

Widyatama. 

3. Bapak Tezza Adriansyah Anwar, Dr., S.IP., M.M. selaku Dekan Fakultas 

Bisnis dan Manajemen, Universitas Widyatama. 

4. Bapak Sunardi Sembiring B., S.E., M.T., Ph.D. selaku Wakil Dekan Fakultas 

Bisnis dan Manajemen, Universitas Widyatama. 

5. Ibu Helin Garlinia Yudawisastra, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi 

Manajemen S1, Universitas Widyatama. 

6. Bapak Muhammad Bayu Aji Sumantri, S.M.B., M.Com. selaku Sekretaris 

Program Studi Manajemen S1, Universitas Widyatama.  

7. Dosen, asisten dan staf pengajar Jurusan Manajemen, Universitas Widyatama.  

8. Staf administrasi dan staf pendukung di Jurusan Manajemen, Universitas 

Widyatama. 

9. Ibunda dan Ayahanda tercinta (Ibu Rita Binakasih, Dra., M.Pd. dan Bapak 

Ahmad Ramali Lega Purnama, Drs.) yang senantiasa menyebut nama penulis 

dalam setiap doa. Kesabaran dan keikhlasan mendampingi dan membantu 

penulis dalam mengerjakan skripsi, serta selalu memberikan dukungan secara 
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moril maupun materil. Bagi penulis, mereka sudah seperti pembimbing 

kedua. 

10. Suami tercinta, Mohammad Fahmi Khaerijal yang juga berjuang bersama 

dalam menyelesaikan studi S1-nya di Jakarta. Terima kasih atas segala doa, 

perhatian dan dukungan yang telah diberikan. 

11. Ibu Eni Sukaeni dan Bapak Karyawan, mertua selalu mendukung lewat 

perhatian dan doanya. 

12. Kakak penulis, Parisa Putri yang selalu memotivasi dan menanyakan progres 

studi dan adik penulis, Imam Akbar yang juga berjuang bersama dalam 

menyelesaikan studi D4 Keuangan Syariah dengan saling berbagi ilmu dan 

pengalaman yang kini telah lulus dengan baik. 

13. Teman-teman seperjuangan, Hidayatul Ikhsan, Listiarini, Priscilla, Ervita, 

Aulia, Dini dan teman-teman di kelas ekstensi weekend S1 Manajemen 

angkatan 2014. 

14. Rekan-rekan kerja yang selalu menyemangati, Pak Asep, Ibu Anna, Pak Zen, 

Tanti, Gita dan Aulia. 

15. Seluruh pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun 

tidak langsung, namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Akhirnya, segala dukungan dan kontribusi yang telah penulis terima dari 

pihak-pihak tersebut hingga saat ini, semoga mendapat ridho dan balasan dari 

Allah SWT dan menjadi amalan yang pahalanya tidak terputus. Aamiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


