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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmannirrahim 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillahirabbil’alamin, penulis ucapkan segala puji dan syukur  

kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberi 

kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penyusunan laporan penelitian. 

Tidak lupa shalawat serta salam ditujukan untuk teladan umat, Nabi Muhammad 

SAW beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya sampai akhir zaman. 

Laporan penelitian yang berjudul “Pengaruh Return On Asset (ROA), Current 

Ratio (CR), dan Debt to Asset Ratio (DAR) Terhadap Financial Distress (FD) 

(Studi Survei pada perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2014-2018)”. Disusun sebagai satu diantaranya syarat dalam ujian 

penyelesaian Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

 Akhir kata, penulis mengharapkan penyusunan laporan penelitian yang 

dibuat dapat bermanfaat bagi semua pihak dan memohon maaf apabila terdapat 

kekurangan dalam penulisan dan penyajian informasi yang ada didalam laporan 

penelitian yang dibuat. Semoga ALLAH SWT melimpahkan kasih sayang dan 

hidayah-Nya kepada pihak-pihak yang membantu didalam penyusunan laporan 

penelitian. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

 

Bandung, 27 Januari 2020 

 

 

 

                                                                         Triski Salsa Putri 

 



ii 
 

 

UCAPAN TERIMAKASIH 

 

Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak 

yang telah mendukung dan memberikan bantuan selama proses penyusunan 

laporan penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya 

kepada: 

1. Bapak Dr. Acep Edison, S.E., M.M., Ak., C.A. Selaku dosen pembimbing 

terbaik yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 

membimbing, serta dengan sabar memberikan wawasan, ilmu, nasihat, dan 

saran selama penyusunan laporan penelitian. 

2. Ibu Mirna Dianita, S.E., M.M., Ak., C.A. selaku dosen penguji yang 

memberikan koreksi dan pengarahan untuk memperbaiki laporan tugas 

akhir ini. 

3. Ibu Dini Arwaty, S.E., M.Si., Ak. selaku dosen penguji yang memberikan 

koreksi dan pengarahan untuk memperbaiki laporan tugas akhir ini. 

4. Yang terhormat, Bapak Prof.Dr.H. Obsatar Sinaga, S.IP., M.Si. selaku 

Rektor Universitas Widyatama. 

5. Yang terhormat, Ibu Dr. Diana Sari, S.E., M.Si., Ak., QIA., CA. sebagai 

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama dan Dr.Drs. Rachmat 

Hidayat., M.PD. selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

6. Yang terhormat, Bunga Indah Bayunitri, S.E., M.M., Ak., C.A. selaku 

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama beserta jajarannya. 

7. Dr. Rima Rachmawati, S.E., M.Si., Ak., C.A. selaku dosen wali yang 

selalu memberikan masukan perihal perkuliahan. 

8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang 

telah memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan kepada penulis. 



iii 
 

9. Seluruh staf dan jajaran kampus Universitas Widyatama, khususnya Biro 

Kemahasiswaan, Biro Akademik, dan Biro Keuangan yang telah banyak 

membantu penulis semasa kuliah. 

10. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan secara materi, 

nasihat, motivasi, dan doa agar laporan tugas akhir yang dibuat dapat 

terselesaikan. 

11. Kakak Dwiki dan Adik Saski tercinta serta keluarga yang telah 

memberikan bantuan ketika penulis mengalami kesulitan dan selalu 

memberikan motivasi dan doa kepada penulis. 

12. Sri Hayati dan Putri Astuti selaku teman satu kosan dan teman selama 

perkuliahan yang telah memberikan motivasi, saran serta masukan kepada 

penulis selama perkuliahan sampai dengan diselesaikannya laporan tugas 

akhir yang dibuat dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama 

perkuliahan dan selama pembuatan laporan tugas akhir. 

13. Dianti, Wulan P, Yolanda, Meida, dan Mella yang telah memberikan 

motivasi selama perkuliahan dan saat pembuatan laporan tugas akhir. 

14. Tiara Belinda, Aprillia Lana, Wafa F, dan Mutia selaku teman satu 

perjuangan skripsian yang telah memberikan motivasi, saran, dan memberi 

masukan selama pembuatan laporan tugas akhir. 

15. Kang Bayu, Teh Roofi’, Teh Anjel, Kang Irfan, Kang Ridwan, Firda, dan 

Ririn  selaku rekan satu bimbingan yang telah memberikan dukungan dan 

masukan serta berbagi ilmu kepada penulis selama pembuatan laporan 

tugas akhir. 

16. Citra dan Devi Y yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis serta 

memberikan motivasi dan juga masukan kepada penulis saat pembuatan 

laporan tugas akhir. 

17. Seluruh teman-teman Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama angkatan 

2016. 

18. Seluruh pihak yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada 

penulis yang tidak mungkin untuk disebutkan satu per satu. 

 


