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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah

melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis pada akhirnya

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “PENGARUH LIKUIDITAS,

PELUANG PERTUMBUHAN, PROFITABILITAS DAN UKURAN

PERUSAHAAN TERHADAP LEVERAGE PADA INDUSTRI

PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

PERIODE 2012-2016”.

Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu

syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen

S1 Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung. Penulis

menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai kekurangan

atau kesalahan akibat keterbatasan dari penulis baik itu dalam hal pengetahuan,

pengalaman, maupun kemampuan yang penulis miliki. Namun, alhamdulillah

berkat petunjuk, bantuan, dan kerjasama dari berbagai pihak yang penulis

dapatkan, penulis mampu mengatasi berbagai hambatan dan pada akhirnya hanya

atas ridho Allah SWT. penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

semua pihak dan berharap kritik, masukan dan saran yang bersifat membangun

sebagai masukan di masa yang akan datang, dimana penulis menyadari bahwa

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Bandung, Oktober 2017

Penulis,

Ayudia Febri Fitriani
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telah Papa & Mama berikan sealama ini. Semoga kelak penulis bisa
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16. Seluruh pihak yang turut membantu, memberikan dukungan dan semangat

kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis
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Dari hati yang paling dalam, penulis ingin menyampaikan terimakasih
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namun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu
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Bandung, Oktober 2017

Penulis,
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