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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu”alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayat –Nya sehingga dapat menyelesaikan  laporan  tugas akhir ini 

yang berjudul “ANALSIS KEBANGKRUTAN METODE SPRINGATE PADA 

INDUSTRI ROKOK WISMILLAK INTI MAKMUR TBK. ” ini dapat selesai 

dengan baik. 

Laporan tugas akhir ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menempuh gelar Ahli madya(A.Md) di Fakultas Bisnis Manajemen D3 

Widyatama . 

Di dalam membuat laporan tugas akhir , saya menyadari sepenuhnya 

masih banyak kekurangan. Namun saya telah mencoba dan berusaha dengan 

segala upaya dan kemampuan yang ada untuk membuat dan menghasilkan suatu  

laporan tugas akhir  yang baik dan berguna bagi saya dan juga bagi pihak yang 

membutuhkan. 

Dalam laporan tugas akhir  ini , saya tidak lepas dari pihak – pihak lain 

berupa saran, nasehat , dan moril derta dorongan semangat , kepercayaan dan 

do’a. Untuk itu pada kesempatan ini dengan penuh rasa dan terimakasih yang 

besar – besarnya kepada : 

1. Kepada orang tua saya Bapak Abdul Muin (Alm), dan  ibu Scolicha , yang 

telah memberikan motivasi semangat dalam menempuh pendidikan sampai 

pendidikan tinggi ini segala pengorbanan yang tidak dapat saya balaskan 

dan atas dorongan doanya dan untuk My brother dan Sister terima kasih 

support dan sarannya. 

2. Ibu Prof. Dr. Hj Koesbandijah, AK, SE, MS, Ak.,(Alm) selaku Ketua 

Badan Pengurus Yayasan Universitas Widyatama Bandung. 

3. Bapak Dr. H.Mame Sutoko. Ir. D.E.A selaku Rektor Universitas 

Widyatama Bandung. 

4. Ibu Dyah Kusumastuti., Ir., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Bisnis 

Manajemen Universitas Widyatama. 
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5. Ibu Sri Astuti Pratminingsih, S.E., M.M., selaku wakil Dekan Fakultas 

Bisnis Manajemen Universitas Widyatama. 

6. Bapak Ivan Gumilar Sambas Putra, S.E.,M.M.  selaku Dosen Pembimbing 

yang telah memberikan banyak bimbingan, dorongan, dan waktu yang 

sangat berharga dalam memberikan petunjuk dan arahan sehingga 

penyususun Laporan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. 

7. Bapak Ryan Kuniawan, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi 

Manajemen Diploma III Fakultas Bisnis Manajemen Universitas 

Widyatama. 

8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Bisnis dan Manajemen yang telah 

memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama perkuliahan 

berlangsung.  

9. Terimakasih kepada Karyawan Akademik dan Staff Perpustakaan 

Universitas Widyatama  

10. Terimakasih kepada Kantor Wismilak Inti Makmur Tbk. Cabang Bandung 

yang telah mengijinkan untuk magang. 

11. Koko Andi (Zpunx), Kakak Jana terimakasih atas bantuannya dan support. 

12. Sahabat – sahabatku ( Liska dan Farah ) terimakasih atas kerjasama dan  

support nya semangat terus you all the best forever.  

13. Teman – teman sekelasku Manajemen D3 2011 terima kasih atas 

kebersamaan, dukungan dan canda tawanya. 

14. Keluarga Harry terimakasih atas doa, pengertiannya dan support nya. 

Semoga segala bantuan, dorongan, pengarahan dan bimbingan dari rekan – 

rekan semua mendapatkan paha dari Allah SWT.  

Akhir kata penulis berharap semoga laporan Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat bagi penulis, bagi dunia pendidikan umumnya dalam mengembangkan 

Ilmu Pengetahuan dan juga bagi semua pihak – pihak yang membutuhkan. 

Bandung, Mei 2014 
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