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KATA PENGANTAR 

 

 

Segala puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-

Nya yang berlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 

dengan judul “Evaluasi Penggunaan Analisis Laporan Keuangan Risk Based 

Capital Untuk Mengelola Risiko Solvabilitas Persusahaan Asuransi” yang 

merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program 

Studi Akuntansi pada Universitas Widyatama. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak 

kekurangan dan kekurang sempurnaan, mengingat keterbatasan penulis dalam hal 

pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan juga waktu. Namun, inilah yang 

terbaik yang dapat penulis lakukan selesaikan dan semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang membangun sangat 

diharapkan bagi penyempurnaan skripsi ini. 

Selama persiapan, penyusunan, sampai dengan diselesaikannya skripsi ini 

serta dalam mengikuti kegiatan akademik lainnya, penulis banyak menerima 

bimbingan, bantuan, saran, semangat, serta doa yang sangat berarti kepada 

penulis, karenanya pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih 

sebesar-besarnya kepada: 

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

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. Ibu Prof. Dr. Hj Koesbandijah Abdoel Kadir, M.S., Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama Bandung. 

3. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama Bandung. 

4. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., selaku  Ketua Program Studi  

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 
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5. 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 selama 

penulis mengikuti perkuliahan. 

6. Seluruh staf administrasi dan staf perpustakaan Universitas Widyatama yang 

telah memberikan bantuan kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan 

skripsi ini. 

7. Ayah, Mama dan kakak tersayang yang senantiasa membimbing, mendoakan, 

dan memberikan dukungan yang sangat besar dan berarti bagi penulis 

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

8. Steven Patrick Morrissey tercinta yang telah memberikan dukungan moril 

secara tidak langsung bagi penulis.  

9. Saudara-saudara  seperjuangan di Maritime Melody. 

10. Teman-teman di Solont, Kopo, Benteng yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu yang telah memberikan bantuan bagi penulis. 

11. Orang-orang yang telah membenci dan melupakan penulis. Semoga kalian 

hidup bahagia selamanya. 

12. Wida Indra Mustika. 
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Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang memerlukannya terutama pihak-pihak yang berkepentingan 

langsung dengan permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini. 

 

                                                                                Bandung, September 2006 

     Penulis 

 

 

 ( Eggy Yuditia Yusadiredja ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


