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KATA PENGANTAR 

Penulis memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena 

atas berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

Laporan Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti 

ujian sidang Diploma III pada Universitas Widyatama Fakultas Bisnis dan 

Manajemen, jurusan Manajemen. Adapun masalah yang penulis bahas dalam 

Laporan Tugas Akhir ini berdasarkan penelitian pada PT Perusahaan Perdagangan 

Indonesia (Persero) cabang Bandung yang beralamat di jalan Jawa No. 12, 

Bandung. Dengan judul "SUATU PENINJAUAN ANALISA RASIO 

LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, DAN RENTABILITAS PADA                            

PT ERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (Persero) CABANG 

BANDUNG". 

Dalam penyusunan laporan tugas Akhir ini, penulis mengalami berbagai 

hambatan, namun berkat dorongan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan Laporan tugas Akhir ini. 

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang 

sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam 

penyusunan hingga terwujudnya Laporan Tugas Akhir ini khususnya kepada: 

1. Bapak Tendi Haruman, S.E., M.M. selaku ketua PRODI MANAJEMEN 

PROGRAM S-1 dan D-3 Universitas Widyatama maupun selaku dosen 

pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam 

memberikan bimbingan, petunjuk serta saran dengan penuh kesabaran dan 
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pengertian sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir 

ini. 

2. Ibu Tanti Irawati M., S.E., MM. selaku sekretaris PRODI MANAJEMEN 

PROGRAM D-3 Universitas Widyatama. 

3. Pimpinan dan seluruh pegawai PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 

(Persero) cabang Bandung, khususnya Bapak Husein 

4. Papah dan Mamah serta adik-adikku yang telah memberikan dorongan, 

baik secara moril maupun materil kepada penulis. 

5. Temen-temen terbaik ltha : "Tera dan Hani" yang selalu nemenin Itha. 

Thank you banget buat dukungannya. 

6. Evi sama Neily yang selalu membantu lewat komputernya. 

7. Riani sama Dian yang sudah membantu penulis dalam mencari tempat 

magang. 

8. Keluarga besar di Bandung yang telah memberikan doa dan dukungannya 

kepada penulis. 

9. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi D3 Manajemen, serta pihak-pihak 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa dalam Laporan Tugas Akhir ini masih terdapat 

kekurangan, untuk itu penulis menghargai segala macam kritik dan saran dari 

pembaca demi kebaikan penulis dalam penyusunan berikutnya. Semoga Laporan 

Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 
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Akhir kata, penulis panjatkan doa kepada Tuhan, smeoga kita mendapat 

lindungan dari-Nya. Terima kasih. 

 

Bandung, Juli 2006 

 

 

 

Penulis 

 


