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KATA PENGANTAR 

 

 Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur yang sebesar-besarnya 

kepada Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya dalam setiap langkah yang dihadapi 

penulis dalam mengerjakan skripsi ini, sehingga menjadikan suatu kemudahaan yang 

harus disyukurin dalam setiap langkah penulis. Shalawat serta salam untuk Rasul kita 

Nabi Muhammad SAW dimana akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul  

“Analisis Laporan Keuangan dalam bentuk Rasio untuk membandingkan Kinerja 

Perusahaan.” Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian 

Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Universitas Widyatama. 

 Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menyadari masih banyak terdapat 

kekurangan-kekurangan baik dari segi pembahasan maupun penyusunannya. Untuk itu, 

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan dapat 

memberikan manfaat serta dorongan bagi peningkatan mutu serta dorongan bagi penulis 

dimasa yang akan datang. 

 Begitu banyak bimbingan, bantuan serta dorongan yang peneliti peroleh selama 

penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini dan segala kerendahan hati, penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Papa dan Mama tercinta yang telah banyak memberikan dorongan, semangat dan 

doa sehingga skripsi ini terselesaikan. 

2. Bapak R.Wedi Rusmawan K.S., S.E., M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing yang 

telah memberikan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan 

pengarahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. 

3. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak., selaku Ketua Program Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

4. Bapak Usman Sastradipraja, S.E., M.M., Ak., selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

5. Ibu Prof.Dr.Hj.Koesbandijah A.K., M.S., Ak., selaku Ketua badan pengurus 

Yayasan Widyatama. 

6. Bapak Dr.H.Mame Sutoko, Ir., DEA.,  selaku Rektor Universitas Widyatama. 



 iii  

7. Bapak Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak., selaku Pjs Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

8. Seluruh staf Dosen Universitas Widyatama jurusan akuntansi yang telah 

membimbing serta memberikan ilmu pengetahuan yang berharga bagi penulis. 

9. Seluruh staf perpustakaan dan staf karyawan Universitas Widyatama. 

10. Buat saudaraku tercinta, mba Barry dan ade Basita terima kasih atas semangat dan 

doa yang diberkan kepada penulis. 

11. Buat teman-temanku tersayang Nita terima kasih sudah menjadi tempat 

curahatanku dan tempatku bertanya dalam skripsi ini, Citra terima kasih sudah 

menjadi teman curahatanku dan kapan masak lagi pempeknya dan Nani terima 

kasih atas semangat dan motivasinya. 

12. Buat Anggie, Hanny, Yeti, Tika, Reni, Ari, Ani, Ayu, Yayah, Gita, Iven, Asrina, 

Fitri, Eka “kecil”,Dwi “kecil”,  Desi, Indra, Omi, Nesta, Dini, Astrid, Sari, Ika, 

Rani , Febiadi, Bayu dan Messa terima kasih sudah mau menjadi tempatku 

bertanya berbagai hal dan terima kasih atas dukungan dan semangatnya. 

13. Buat Ka Tedi terima kasih ya bukunya. 

14. Buat anak-anak kelas A angkatan 2003 terima kasih buat dukungan dan 

semangatnya. 

15. Buat ka Ridwan “pojok bursa” terima kasih sudah membantu mencari data. 

16. Dan buat teman-teman semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu 

terima kasih atas doa dan dukungannya. 

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa 

membalas kebaikan dan keiklasan yang telah diberikan. Dengan segala keterbatasan 

pemikiran dan kesederhanaan dalam penyusunan skripsi ini, penulis sangat berharap 

mudah-mudahan skripsi ini dapat nermanfaat bagi semua pihak.  

 

Bandung,  Juli 2007 

Penulis 

 

Bastari Iriani Utami 

 


