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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum  Wr. Wb 

Dengan mengucapkan alhamdulillahi robbil’alamin, dan memanjatkan puji 

dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan ramhat dan karunia-

Nya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW. Mencapai suatu keinginan dan cita – cita, tidaklah mudah 

semuanya perlu proses baik dari usaha, berdo’a, dan bekerja keras. Demikian pula 

dengan menyelesaikan penyusunan skripsi ini penulis menghadapi beberapa 

halangan dan rintangan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya 

sampai pada tahap penyusunan skripsi ini penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul “Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Aset 

terhadap Struktur Modal pada Sektor Industri Food and Beverage yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013.” 

 

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan akademis untuk 

menempuh ujian sidang dan menyelesaikan studi pada program studi S-1 

Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung. 

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak 

kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan 

pengalaman penulis. Namun berkat doa, bantuan, dukungan serta dorongan 

semangat dari semua pihak, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 
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wakil ketua I STIE EKUITAS 
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EKUITAS. 
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memberikan arahan, bimbingan, serta nasehat selama perkuliahan. 

8. Bapak Drs. Bambang Rismadi, M.Si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing 

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk dapat 

memberikan bimbingan, arahan serta nasehat kepada penulis selama 

menyusun skripsi ini. 

9. Seluruh dosen serta staf B.A.A.K., B.A.U., Perpustakaan, dan staf STIE 

Ekuitas Bandung lainnya yang turut membantu penulis. 
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13. Sahabat-sahabat saya yang cantik dan ganteng Riska, Tifani, Suci, Slamet, 

Umadi, yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada 

penulis. 
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15. Semua sahabat-sahabat saya yang lain yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu terimakasih untuk kebersamaannya selama ini disaat suka maupun 

senang semoga kita tetap menjadi sahabat sampai kakek nenek. 

16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah 

membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. 

Menyadari akan keterbatasan kemampuan dalam hal pengetahuan, 

keterampilan, serta pengalaman, maka penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa yang 

akan datang. semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. 

Wasalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

     Bandung, Februari 2014 

 

Penulis 


