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KATA PENGANTAR 
 

 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “ANALISIS RASIO LAPORAN KEUANGAN 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. 

Penulis merasakan bahwa dalam penelitian skripsi ini membutuhkan 

perjuangan dan kedisiplinan diri yang tinggi, hal ini merupakan pengalaman dan 

pelajaran yang sangat berarti bagi penulis, karena keterbatasan yang ada penulis 

juga menyadari akan segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh 

karena itu penulis mengharapkan adanya saran-saran dan koreksi yang sifatnya 

membangun. 

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam penelitian skripsi ini 

baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tidak mengenal pamrih. 

Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

dan penghargaan yang terhormat : 

1. Keluarga tersayang yaitu Papa, Mama dan kakak2ku serta adiku (si Cuplis), 

yang selalu memberikan do’a, semangat dan kasih sayang serta perhatian 

moril dan materil kepada penulis yang sampai kapanpun tidak mungkin bagi 

penulis untuk membalas semua kebaikannya. 

2. Bapak Prof. Dr. Hiro Tugiman, Ak., QIA. Sebagai Dosen Pembimbing yang 

telah banyak menyediakan waktu, memberikan pengarahan dalam penulisan 

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

Widyatama Bandung. 

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. Petugas Pojok BEJ Universitas Widyatama yang telah membantu penulis 

dalam mendapatkan data untuk melakukan penelitian ini. 

9. Buat Ne-Lo “teman” suka dukaku yang telah menjadi bagian dari “Sayapku” 

Makasih motivasi n inspirasinya. I ☺ U 

10. Buat warung Dua Saudara yang telah menyediakan tempat tongkrongan dan juga 

tempat penitipan helm. 

11. Buat anak2 “RAMIREZ” antara lain Bayu (otot), Bei, Rizal (Marus), Ime, Erwin, 

Garut, Lai Hardi, Aris, Isi, Eko, Rizal (ndut), Angga, Anggi dan buat Iyo’, Radi, 

Anto, Ratno yang lagi nyusun, Ayo semangat truzz. Dan Indra, Bobby, Ndut, Riki, 

Oded yang udah jadi S.E. Serta anak2 ramirez lainnya yang tidak mungkin saya 

sebutkan satu-persatu. Thank’s 4 All…. 

12. Buat anak2 “SIMPANK” yang telah menemani dan memberi semangat dari 

mulai SMU dan juga aa Anom (Sumur), Ajay (Batagor), Adun 

(Baso&Nasgor).. 

13. Buat Amoz yang mau ngebenerin komputer kalo error lagi ngerjain skripsi. 

Thank’s buat waktu dan bantuannya.  

14. Serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

15. Buat “Tim Sukses” waktu SMU terima kasih atas dukungannya. 
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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 penulis khususnya dan umumnya 

bagi pembaca sekalian. Penulis hanya dapat menyampaikan doa semoga segala 

kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT. Amien Ya 

Robbal Alamien. 

 

 

 

Bandung,    Agustus 2007 

 

 

Penulis 


