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KATA PENGANTAR 
 
 

Assalamualaikum wr.wb. 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas 

rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Analisis Tren Laporan Keuangan Untuk Memprediksikan Kinerja 

Perusahaan Di Masa Yang Akan Datang”. Adapun penulisan skripsi ini 

merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih 

jauh dari sempurna mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. 

Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat 

membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, 

bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini 

penulis ingin menyampaikan terima kasih tulus dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada : 

1. Bapak Eddy Winarso, S.E., M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

rela menyediakan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini serta dengan sabar dan tanpa lelah 

memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis, sehingga skripsi ini 

dapat diselesaikan dengan baik. 

2. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak. selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

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

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., M.S., Ak selaku Ketua Badan Pembina 

Yayasan Widyatama. 

5. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir, DEA selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 
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6. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi, 

Universitas Widyatama. 

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas ekonomi Jurusan Akuntansi 

Universitas Widyatama yang telah banyak memberikan bekal pendidikan dan 

ilmu pengetahuan yang sangat berharga dan berguna selama penulis mengikuti 

perkuliahan. 

8. Papa Mama yang selalu memberikan dorongan, semangat, mendoakan, dan 

memberikan kasih sayang setiap waktu buat penulis. 

9. “Irum” yang selalu mengingatkan kakak untuk menyelesaikan skripsi. “Ferdy” 

yang selalu membuat kakak kangen pulang. 

10. Untuk temen-temen seperjuangan dan sepermainan-Ku: Neris, Merry, Dian, 

T’hany, Citra, Bastari, Nani, Maria, Aak, Pen, Fitri, Pon+Armen, Emil, Ari, 

Riko, Deby yang selalu setia menemani penulis. 

11. Anak-anak kosan: Anew, Evan, Anjar, Faris, Ardy, De2k, yang selalu 

menghibur dan memberi semangat penulis. 

12. Anak-anak Angkatan ’03, khususnya kelas A yang selalu menemani penulis 

dari awal semester. 

13. Dan yang terakhir buat rekan-rekan penulis yang namanya tidak dapat disebut 

satu persatu, trimakasih atas dukungannya baik langsung maupun tidak 

langsung. 

Akhir kata, penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangannya. 

Mengingat keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis serta kendala – 

kendala yang dihadapi penulis saat penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu segala 

kritik dan saran yang dapat memperbaiki skripsi ini sangat penulis harapkan. 
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