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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Segala puji beserta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa 

menyelesaikan naskah skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada 

junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berkat rahmat, hidayah, dan keridhaan yang 

diberikan-Nya, telah memudahkan jalan bagi penulis untuk menyelesaikan naskah 

skripsi dengan judul “PENGARUH STRUKTUR AKTIVA DAN STRUKTUR 

MODAL TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT INDOCEMENT 

TUNGGAL PRAKARSA TBK.” dapat terselesaikan dengan baik. 

 Selama menyusun skripsi, penulis menyadari tidak sedikit kesulitan dan 

hambatan yang dihadapi serta masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik 

dan saran sangat penulis harapkan demi kebaikan dimasa yang akan datang. 

 Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Orang tua penulis yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik dari 

segi materil maupun spiritual. 

2. Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir.,M.S. selaku Rektor Universitas Siliwangi. 

3. Prof. Dr. H. Dedi Kusmayadi, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CPA selaku Dekan 

Universitas Siliwangi. 

4. Hj. Elis Listiana Mulyani, S.E., M.M selaku Ketua Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. 

5. Gusti Tia Ardiani, S.E., M.M. selaku selaku Koordinator Program Studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. 

6. H. Nana Sahroni S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak 

memberikan bimbingan, motivasi, arahan dengan penuh kesabaran dan 

tanggung jawab sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah skripsi ini. 

7. Adhitya Rahmat Taufiq S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

memberikan bimbingan, arahan, motivasi sehingga penulis dapat 

menyelesaikan naskah skripsi ini. 
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8. H. Asep Budiman,.S.E.,M.P. selaku Dosen Wali Manajemen kelas B yang 

telah memberikan dorongan kepada penulis dalam penulisan naskah skripsi 

ini. 

9. Seluruh Dosen Jurusan Manajemen yang telah memberikan ilmu yang 

sangat berarti dan ilmu yang penulis terima akan penulis gunakan dengan 

baik. 

10. Kakak-kakak tersayang, Heti Hindriyati dan Yuli Hindriyani yang telah 

memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam penulisan 

naskah skripsi ini. 

11. Fathul, Ratu, Resita, Yusrina, Putri, Mutiara, Ignes, Fauzia, Winda, Ganjar, 

Fiqri, Hilmi, Badi, dan Prabu selaku teman seperjuangan yang selalu 

memberikan dukungan kepada penulis dalam penulisan naskah skripsi ini. 

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu dalam penulisan naskah skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan naskah skripsi ini masih banyak 

kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, oleh karena itu 

kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Tasikmalaya,   Juli 2021 
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