
KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan 

laporan tugas akhir ini berjudul “TINJAUAN ATAS ANALISIS LAPORAN 

KEUANGAN DENGAN PERHITUNGAN RASIO LIKUIDITAS, 

SOLVABILITAS DAN PROFITABILITAS PADA PT BIO FARMA 

(Persero)”. 

Laporan tugas akhir ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah 

satu syarat dalam menyelesaikan program studi Diploma III Jurusan Akuntansi 

pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari dengan sedalam-

dalamnya bahwa isi laporan tugas akhir ini secara ilmiah tentu masih terdapat 

banyak kekurangan, hal ini mengingat segala keterbatasan ilmu pengetahuan dan 

kemampuan yang penulis miliki, namun walaupun demikian mudah-mudahan 

dengan  laporan tugas akhir ini dapat memenuhi harapan, khususnya Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

Dalam menyusun laporan tugas akhir ini penulis mengalami kesulitan atau 

hambatan-hambatan, tetapi berkat bimbingan dan bantuan baik moril ataupun 

materil dari berbagai pihak penulis dapat mengatasi semua kesulitan atau 

hambatan itu dengan baik. Dengan penuh rasa hormat, pada kesempatan ini 

penulis ingin memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Allah SWT yang Maha-Agung yang telah memberikan kemudahan, 

kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 

2. Ibu dan Ayah yang selalu memberikan doa, dukungan dan kasih sayang 

yang tiada hentinya kepada penulis. 

3. Keluarga besar penulis terima kasih atas doa dan dukungannya. 



4. Ibu Prof  Dr. Hj. Koesbandijah.,M.S.,A.k, selaku ketua Badan Pengurus 

Yayasan Universitas Widyatama. 

5. Ibu Rima Rachmawati.,S.E.,M,Si.,A.k, selaku ketua Program Studi 

Diploma III Akuntansi. 

6.  Ibu Hj. R. Ait Novatiani.,S.E.,M,Si.,A.k, selaku dosen pembimbing yang 

telah banyak meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan 

dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. 

7. Seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang 

telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan. 

8. Seluruh staf perpustakaan dan staf sekertariat akademik Universitas 

Widyatama yang telah memberikan jasanya kepada penulis selama 

penyusunan tugas akhir ini. 

9. Bapak Obur, Bapak Dadan, Bapak Mahdi, Bapak Agus, Ibu Sukarni, Ibu 

Ani, Ibu Lily, dan Ibu Lia di PT. Bio Farma yang telah memberikan 

kesempatan untuk kerja praktik dan memberikan informasi yang penulis 

butuhkan. 

10. Buat teman seperjuanganku Retno, Ita, Dian, Wanda, Maulinda, Putri, 

Rina, Nofi, Nenden, Indah, Yenna, Melidyawati, Resvina. 

11. Teman-teman SMA khususnya geng “TNC” Risna, Novia, Sinta, Dinceu 

terimakasih atas dukungan dan doanya. 

12. Teman-teman Akuntansi D-3 angkatan 2009 yang telah mendukung 

penulis. 
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