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KATA PENGANTAR  

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi. Wabarakaatu.  

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Shalawat serta salam 

semoga selalu tercurah kepada junjungan Alam Nabi Muhammad SAW, para 

sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.  

Alhamdulillahirobbil’alamiin, tiada kata yang dapat penulis sampaikan 

selain ucapan syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan ridho-Nya lah 

penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Rasio 

Keuangan dalam Memprediksi Financial Distress Perusahaan yang 

Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2007 - 2012.” Skripsi ini 

diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam memenuhi 

Ujian Sidang Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen pada Fakultas Bisnis 

dan Manajemen.  

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam 

penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna mengingat keterbatasan pengetahuan 

dan pengalaman penulis. Dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran yang 

membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi semua pihak. 
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UCAPAN TERIMAKASIH 

 

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan 

bimbingan dari berbagai pihak. Penulisan mengucapkan terimakasih kepada kedua 

orang tua tercinta atas segala do’a, kasih sayang, keikhlasan, dan kesabaran telah 

mendidik penulis sehingga skripsi ini dapat terwujud.  Saya sadar bahwa tidak 

dapat membalas semua kebaikan orang tua dan semoga Allah SWT memberikan 

rahmat dan hidayah-Nya kepada keduanya. Dan melalui kesempatan ini penulis 

meyampaikan terimakasih atas segala bantuan dan dukungan berbagai pihak 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, yaitu kepada: 

1. Ibu Lasmanah, S.E.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran dan 

kritik yang sangat berharga bagi penulis guna menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 

2. Ibu Siti Qomariah,S.E.,M,M. selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 

Universitas widyatama. 

3. Ibu Eriana Astuty., S.T., MM-BAT. Selaku Sekretaris Program Studi 

Manajemen S1 Universitas widyatama. 

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

Manajemen Universitas widyatama. 

5. Ibu Sri Astuti Pratminingsih, S.E., M.A., Ph.D. selaku Wakil Dekan Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas widyatama. 
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6. Bapak Dr. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak, CA.  selaku rektor Universitas 

Widyatama. 

7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Bisnis dan Manajemen Widyatama yang 

telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama penulis kuliah. 

8.  Kakak tercinta (Teh Tita dan Kang Januar).  

9. Teman – teman kontrakan,  Nikmatullah, Duduh, Jawa, Dwiki, Padang, Gani, 

Eupeung, Jiwo, Midun, Fajri, Rei, Samson, Senna, Aseu, Bojes, Abdul, 

Barkah, Hilman dan masih teramat banyak lagi. Cepat, Lari sini! temani 

penulis membaca mantra & hidup selamanya, disana! Diantara kilauan emas, 

permen Fox & sorakan penonton piala dunia. 

10. Teman-teman “coreball” Kumis, Abrag, Udung, Ryan, Mudin, Intan, Fajar, 

Ahdan, Widy, dan yang lainya, walaupun kegiatan mencari pundi-pundi 

memisahkan kita, mudah-mudahan kita janjian di rumahku nanti di surga, 

untuk tertawa mengenang masa-masa kita jungkir balik dan mondar-mandir 

bersama. 

11.  Rido da Trie yang telah memberikan data ICMD-nya karena tanpa itu skripsi 

tidak akan selesai.  

10. Temen – temen seperjuangan angkatan 2010 Universitas Widyatama yang 

tidak dapat disebutkan satu-persatu. 

11.  Bob Dylan, Bon Iver, Antrax, Slayers, Pantera  Mastodon, Sigur Ros, Iwan 

Fals, The Panasdalam, Samba Sunda, The Milo, The Adams, ERK, dan 

penghuni folder “my music” lainya, penulis ucapkan terimakasih atas 
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hantaman nada-nadanya dan maaf kalian sudah turut begadang dengan 

penulis. 

12. Semua pihak yang telah menginspirasi penulis, termasuk Imam Al-Ghazali, 

Tan Malaka, Chegeuvara, gunung, air, pohon, tanah, kucing, ikan, angin, 

ilalang, matahari, masjid agung, dan pihak lain yang tidak akan bisa 

tertampung oleh helai kertas ini. 

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang memerlukannya. 

Amin. 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatu. 
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