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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang karena berkah, rahmat, 

hidayah, karunia, serta bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang 

diberi judul “Pengaruh Modal Kerja terhadap Rentabilitas Ekonomi pada 5 

perusahaan yang tergolong dalam industri food and beverage”. Tujuan dari 

penuyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang 

sarjan Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, 

mengingat terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis 

sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak, 

sebagai masukan diwaktu yang akan datang. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, 

bantuan, dorongan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas 

jasa yang bernilai kepada: 

 

1. Papah dan Mamah beserta seluruh keluarga yang selalu memberikan do’a, 

dukungan, dorongan dan bantuan baik berupa moril maupun materil kepada anakmu 

ini. 

2. Ibu Diana Sari, S.E., M.Si., Ak. Selaku dosen pembimbing yang berkenan untuk 

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, saran serta 

pengarahan dalam penulisan skripsi ini. 

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.S., Ak., selaku ketua yayasan 

Universitas Widyatama. 

4. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak., selaku Pejabat sementara Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

5. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Universitas Widyatama. 

6. Bapak R.Wedi Rusmawan. K, S.E., M.Si., Ak., selaku Sekertaris Program Studi 

Akuntansi Universita Widyatama. 
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7. Seluruh Dosen Pengajar Universitas Widyatama yang telah memberi bekal ilmu 

pengetahuan kepada penulis. 

8. Seluruh staf tata usaha Universitas Widyatama yang telah memberi bantuan kepada 

penulis. 

9. Indar Pradana Yudison selaku Ketua Pojok BEJ-ITB, beserta seluruh anggota. 

Terima kasih atas semua data-data mengenai perusahaan yang diteliti, serta 

informasi hingga skripsi ini selesai.. 

10. Terima kasih buat adik-adikku restu dan gugum, serta saudara-saudaraku atas segala 

dukungan serta bantuannya. 

11. Buat Erma Santi Kumala yang ngisi hari-hariku, dan memberikan motivasin dan 

doanya dalam pembuatan skripsi ini. 

12. Ibu dan Bapak kost  beserta keluarganya yang telah banyak memberikan motivasi 

dan perhatian selama kuliah dan penyusunan skripsi ini.  

13. Untuk teman-teman dan sahabat-sahabatku, Ari gory, Tedy qinoy, Dany, Roni 

vampire, Adit, Eki, Bram, Omie, Komar, Andi bagong, Hengki, Sobur, Rahmat, 

Dora, Ketut dan  anak-anak stamplat 2000 yang telah memberikan bantuan, 

dorongan dan masukan selama kuliah dan penyusunan skripsi ini. . 

14. Dan semua teman yang telah memberikan bantuan, khususnya Angkatan 2000 dan 

semua pihak yang telah berperan serta dalam membantu penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

 

Terima kasih atas dorongan, dukungan serta  doa yang diberikan kepada penulis 

dengan tulus iklas. Semoga mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah SWT. Amin 
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