
 

KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala 

rahmat, hidayah, serta karunia-Nya yang telah Ia limpahkan, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS LAPORAN KEUANGAN 

BENTUK PERSENTASE PER KOMPONEN UNTUK MEMBANDINGKAN 

KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN”, yang merupakan hasil dari 

pemikiran, tenaga, materi, dan kesabaran dalam serangkaian doa dan usaha 

selama penyusunan skripsi berlangsung. Adapun maksud dan tujuan dari 

penulisan skripsi adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat di 

dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas 

Widyatama Bandung. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa apa yang 

dikemukakan di dalam skripsi masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan 

pengalaman dan pengetahuan penulis. Namun demikian, inilah karya yang terbaik 

yang dapat penulis selesaikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak.  

Selama persiapan, penyusunan, sampai dengan diselesaikannya skripsi ini, 

penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, serta dorongan yang sangat 

berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. My lovely family : Papa, Mama, Mas To, dan Ade Selvi yang selalu 

memberikan  do’a, semangat, rasa kasih sayang, dan dukungan moril maupun 

materiil untuk penulis. Terima kasih telah menjadi keluarga terbaik yang 

penulis miliki. 

2. Ibu Diana Sari S.E., M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing yang telah 

menyediakan banyak waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing  penulis, 

serta telah sabar dalam memberikan pengarahan dan masukan yang sangat 

berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

3. Ibu Prof Dr. Hj. Koesbandijah Ak, S.E.,M.Si.,Ak. Sebagai ketua yayasan 

Widyatama Bandung. 
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4. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., DEA. Sebagai Rektor Universitas 

Widyatama Bandung. 

5. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak. Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama Bandung. 

6.  Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak. sebagai Ketua Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

7. Segenap staf pengajar, staf administrasi, pegawai perpustakaan dan karyawan 

di lingkungan Universitas Widyatama yang telah membantu penulis selama 

menuntut ilmu di Universitas Widyatama Bandung. 

8. Someone who gonna stand for me with a big of pray and gave me a big spirit 

when I’got a head stuck. Thank’z a Lot, U’re da best ‘things’ in my life. 

9. The Greatest Band In The World “Ávenged Sevenfold” (M. Shadows, 

Synyster Gates, Zacky Vengeance, Johnny Christ n’ The Rev), terima kasih 

selalu menemani penulis pada saat mengetik. Keep On Rockin Dude.  

10. All “RAMIREZ” crew : Bei, Rizal ITC, Handy, Hardcore, Ewin, Ime, Anggi, 

Aming, Angga, Garut, Aris, Isi, Rizal Mgt, kawan-kawanku seperjuangan 

skripsi : Eko, Iyo, Radhi, Femmy, Anto, Cocon, Billy dan kawan-kawan yang 

sudah mendahului jadi SE : Riky, Indra, Oded, Bob, Ndut, Hasan, Bang Den 

(mksh bgt udah banyak bantu), Ine, dan Ratno. Makasih banyak. 

11. Warung Dua Saudara “Apuds crew”  yang sudah menjadi tempat bagi penulis 

untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga tanpa membayar (hampura sering 

hutang brother). 

12. Barudak “KIOZ SEBELAS” Dadink, Ape, Kambing, Bjo, Katak, Wako, 

Viruz, Adim, Boris, Guess, V-mou. Dan  barudak lainnya yang tidak mungkin 

disebutkan satu-persatu. Hatur Nuhun! 

13. Serta seluruh teman-teman dan pihak-pihak yang tidak mungkin disebutkan 

satu persatu. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah banyak membantu 

penulis. 
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Semoga Allah SWT , melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya dan juga 

membalas semua kebaikan dan ketulusan hati yang penulis dapatkan selama ini. 

Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak. Amien.  

 

 

Bandung, November 2007 

Penulis 

 

 

 

(Arbayuwasa) 
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