
KATA PENGANTAR 

 

Tidak ada yang patut di puji dan puja selain Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat 

dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam 

senantiasa terlimpah kepada jungjungan kita Nabi Muhammad S.A.W. 

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi  S1 di Universitas Widyatama 

dengan topik: “PENGARUH  LIKUIDITAS, PROFITABILITAS DAN SOLVABILITAS 

TERHADAP FINANCIAL DISTRESS” 

  Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap 

skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.  Segala kritik dan saran yang berguna 

untuk perbaikan skripsi ini lebih lanjut akan penulis terima dengan tangan terbuka. 

Akhir kata, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas 

segala kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini 

dan juga pihak-pihak lain, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu 

selama perkuliahan 

 

Selama penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan, bimbingan, dan 

dorongan serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 



1. Kedua Orang Tercinta. Ibunda Rukmiwati dan Ayahanda Saiful Bahri. Ibu yang selalu 

memberikan motivasi, masukan, semangat yang luar biasa, yang selalu membuat saya dapat 

menyelesaikan penelitian dengan penuh semangat. Terima kasih Ibu atas kasih sayang, 

perhatian yang tulus dan pengertiannya. Ayah yang selalu menjadikan penulis anak yang kuat, 

mandiri, selalu semangat, bertanggungjawab dan disiplin. Tak lupa terimakasih atas ilmu, 

materi, kerja keras dan pendidikan yang sudah diberikan. Terimakasih atas ketulusan dalam 

setiap doa, ridha, kasih sayang, dan dukungan kalian selama ini. Jasa kalian takkan pernah bisa 

saya balas dengan apapun. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan 

diberikan rezeki yang barokah. Amin 

2. Bapak Dr. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Rektor Universitas Widyatama. 

3. Bapak Dr.R.Wedi Rusmawan K.,S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama Bandung 

4. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Progam Studi Manajemen Fakultas 

Ekonomi , Universitas Widyatama yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk 

melaksanakan penulisan skripsi ini. 

5. Bapak Sendi Gusnandar Arnan, S.E., M.M., Ak., CA selaku dosen wali yang telah banyak 

memberikan masukan-masukan yang sangat bermanfaat kepada Penulis dalam urusan 

perkuliahan. 

6. Bapak Eddy Winarso, S.E, M.Si, Ak., Ph.D., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing yang selalu 

meluangkan waktunya dan memberikan masukan arahan bimbingan kepada penulis dengan 

sabar, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 



7. Seluruh Dosen, asisten dan staf pengajar, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, yang 

tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bekal pengetahuan sampai 

penulisan skripsi ini selesai. 

8. Seluruh staf Tata Usaha dan staf Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis selama 

ini. 

9. Orang yang saya cintai, Dinurrahman Falih. Terimakasih untuk selalu ada. Semoga bukan 

untuk hari ini saja, namun untuk seterusnya juga. Sukses selalu. 

10. Sahabat yang saya sayangi, yang selalu memberikan dorongan semangat dan arahan yang 

membuat penulis selalu terhibur. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam menyelesaikan 

studi dan diberikan kemudahan dalam segala sesuatunya. Amin. 

11. Teman Seperjuangan, FE Widyatama 2013 yang tidak penulis sebutkan satu persatu, 

Terimakasih karena kalian selalu memberikan warna pada setiap perkuliahan. 

12. Kepada semua teman-teman dan sahabat-sahabat tercinta yang telah mendukung dan 

membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

Serta seluruh pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis 

cantumkan namanya satu persatu. semoga diberi kebahagiaan dan rahmat yang berlimpah oleh 

Allah SWT. Amin 

 

          Bandung,   27 Maret  2017 

 

 (Sri Vabulan) 

 


