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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Alhamdulillahi Rabbil’alamin. Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada 
Allah SWT atas anugerah, limpahan kasih sayang dan rahmat-Nya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul : “ PENGARUH PROFITABILITAS 
TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN LAPORAN 
KEUANGAN ” yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan 
pendidikan Strata-1 (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 
 Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna 
mengingat adanya keterbatasan akan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh 
karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari 
pihak pembaca. 
 Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan, 
bimbingan, dukungan, arahan serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu 
penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Keluarga tercinta Papah dan Mamah yang selalu mendoakan terbaik bagi 

anak-anaknya dan adik tersayang Riesta Aprillian yang selalu menemani 

penulis sehari-hari. 

2. Dian Ayuningtyas dan Keluarga yang telah memberi perhatian dan 

dukungan melalui do’a restunya. 

3. Bapak Achmad Fadjar, S.E., M.Si., Ak. Selaku dosen pembimbing, yang 

telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikiran ditengah kesibukannya 

untuk memberi bimbingan, petunjuk dan arahan kepada penulis dalam 

penyusunan skripsi. 

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.Si., Ak., selaku Ketua 

Yayasan Badan Pengurus Yayasan Widyatama. 

5. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

6. Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 
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7. Ibu Erly Sherlita, S.E., Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi S-1 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Ibu Debby Christine, S.E., M.Si., Ak., selaku Dosen Wali bagi penulis. 

9. Bapak dan Ibu dosen Universitas Widyatama, yang telah memberi bekal 

dan pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis. 

10. Seluruh Staf Dosen, Staf Perpustakaan, Staf Administrasi Universitas 

Widyatama yang telah memberikan bantuan dalam penyediaan data 

penelitian. 

11. Semua teman angkatan 2008 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang 

telah memberikan dorongan dan doanya. 

12. Anak-anak Pantai’08 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah 

memberikan dorongan dan doanya. 

13. LM Squad dan Initial LM yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang 

telah memberikan dorongan dan doanya. 

14. Kendaraan tercinta sang “Macan” yang selalu menemani dalam 

penyusunan skripsi ini. 

15. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu dalam penyusunan Skripsi ini. 

 Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah- 
Nya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dengan tulus dan ikhlas 
sehingga terselesaikannya Skripsi ini. 
Wassalamualaikum wr. wb. 
 

 
 

Bandung, Februari 2012 
 
 
        Agitha Pratamardika 

 

 

 

 


