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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

yang dengan rahmat dan ridho-Nya telah memberikan petunjuk kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGARUH 

STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP 

PROFITABILITAS PADA PT Kimia Farma (Persero) TBK”  

Tujuan penulis dalam membuat skripsi ini untuk memenuhi salah satu 

syarat kelulusan di jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya. 

Selesainya skripsi ini bukan semata mata usaha penulis sendiri, tentu saja 

dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang membantu, memotifasi, dan 

memberikan inspirasi kepada penulis. Maka dengan segala kerendahan hati 

penulis menyampaikan rasa terimakasih dan berharap Allah SWT memberikan 

pahala yang berlipat sebagai imbalan yang setimpal dengan apa yang telah 

diberikan kepada penulis bagi seluruh pihak yang telah membantu diantaranya: 

1. Kedua orang tua saya yaitu Ayah H. Dedi Rohendi dan Ibu Hj. Dodah 

Saodah yang selalu memberikan dukungan moril, materil, dan do’anya 

sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. 

2. Bapak Prof. DR. H. Rudi Priyadi, Ir., M.S. selaku Rektor Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya. 
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3. Bapak DR. H. Dedi Kusmayadi, SE., M.Si.Ak.CA selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, dan Ibu Rd Neneng Rina Andriani, SE, M.M., Ak., 

CA selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

4. Ibu Euis Rosidah S.E., M.Ak. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Nisa 

Noor Wahid S.E., M.M. selaku dosen pembimbing II, yang telah 

meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran untuk memberikan 

bimbingan dan pengarahan kepada penulis. 

5. Bapak DR. Jajang Badruzaman, S.E., M.Si.Ak.CA selaku dosen wali. 

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi yang 

telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa jurusan akuntansi yang telah 

membantu memberikan masukan yang positif dalam penyusunan skripsi 

ini. 

8. Sahabat penulis Rosy Yulia SH S.Ak, Lena Loviana S.Pd, Uthet Reza 

Mardalani, Yuni Atika, Annisa Rahayu, Mulianinda, Evi Oktavilia dan 

Dina Nur Agnia yang selalu memberikan semangat positif kepada penulis. 

9. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun 

tidak dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat selesai dengan baik. 

Penulis menyadari keterbatasan wawasan dan referensi dalam penyusunan 

skripsi ini. Tidak ada yang sempurna, tetapi berusaha menyempurnakan itu adalah 

suatu keharusan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran 

maupun masukan yang bersifat membangun demi kemajuan dan kebaikan penulis. 
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Besar harapan penulis semoga skripsi  ini dapat diterima dengan baik dan dapat 

memberikan manfaat bagi semua pihak. 

Tasikmalaya, Juli  2019 
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