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tugas akhir ini berjudul berjudul “ANALISIS LAPORAN KEUANGAN 

DALAM MENGUKUR TINGKAT PROFITABILITAS DAN TINGKAT 

AKTIVITAS PADA TOKO CATENZO SHOES & CLOTHES”.
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pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 
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penulis dan sudah menjadi teman terbaik penulis), serta teman 

sepebimbingku Dede. 

iv 



 
 

 

 Tiada lain harapan dari penulis, semoga Allah SWT membalas semua 

kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah mengorbankan baik tenaga 

maupun waktu serta pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan 

laporan tugas akhir ini. Akhir kata, penulis menyadari bahwa hasil ini masih jauh 

dari kesempurnaan, namun penulis mengharapkan laporan ini dapat bermanfaat 

khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pihak yang membutuhkan. 
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