
vi 
 

KATA PENGANTAR  

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT, atas segala limpahan 

rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga serta kemudahan dan kelancaran 
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“Pengaruh Net Profit Margin (NPM), Return On Equity (ROE), Current Ratio 

(CR), Dan Debt Equit Ratio (DER) Terhadap Pertumbuhan Laba Pada 

Sektor Consumer Goods Industry Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-

2018”. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad 

SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Penyusunan skripsi ini bertujuan 

untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Manajemen 

Program Studi Bisnis dan Manajemen pada Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat 

kekurangan dan keterbatasan kemampuan, oleh karena itu penulis mengharapkan 

saran dan kririk yang membangun agar dapat memperbaiki kekurangan tersebut 

sehingga akan menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik lagi di masa yang akan 

datang. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 
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