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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu’alaikumwarahmatullahiwabarakatuh, 

Segala puji dan syukur dengan menyebut nama Allah SWT. Yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah 

melimpahkan rahmat dan berkah-Nya yang tidak pernah putus sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Arus Kas terhadap Tingkat 

Likuiditas”.Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang 

guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta 

dorongan dari berbagai pihak.Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak 

yang telah membantu penulis hingga terselesaikan skripsi ini. Untuk itu pada 

kesempatan ini penulis mengucakpan terima kasih secara tulus kepada: 

1. Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat, hidayah, kemudahan, 

dan ampunan kepada hamba-Nya, hanya kepada-Mu lah hamba memohon dan 

meminta. 

2. Yang tercinta pihak keluarga Bapak Jamhur dan Ibu Lilis Setiawati serta 

Kurniawan Kusuma yang selalu memberikan motivasi, doa yang tak henti-

hentinya mengalir, dukungan moril, kasih sayang dan dukungan material. 
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3. Almh. Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, A.K., M.S., Ak, selaku mantan Ketua 

Yayasan Universitas Widyatama. 

4. Bapak T. Ontowiryo, S.E., MBA., selaku Ketua Yayasan Universitas 

Widyatama.  

5. Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA.selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

6. Dr. R. Wedi Rusmawan K, S.E., M.Si., Ak., CA. selakuDekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA.  Selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. BapakRemonGunanta, S.Pd., M.Si. Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi 

S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

9. Bapak Ibnu Rachman, DR.,M.Si.,M.M.,Ak.,Qia. Selaku dosen wali, terima 

kasih atas bimbingan serta dorongan yang diberikan kepada penulis. 

10. Bapak H. Muh. Alan Jayaatmaja, S.E., M.M., Ak. Selaku dosen pembimbing 

yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk 

membimbing dan membantu serta memberikan arahan dan nasihat yang berarti 

demi kelancaran penyusunan skripsi ini.  

11. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku dosen penguji yang telah 

menyempurnakan penulisan dari skripsi ini. 

12. Bapak Mochamad Kohar Mudzakar, S.E.,M.Si. Selaku dosen penguji yang 

telah menyempurnakan penulisan dari skripsi ini. 
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13. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Universitas Widyatama yang telah 

memberikan pendidikan dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada 

penulis selama perkuliahan.  

14. Seluruh Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan dan Staf Perpustakaan 

Universitas Widyatama yang telah memberikan pelayanan, bantuan dan 

jasanya kepada penulis selama penulis menjalani pendidikan di Universitas 

Widyatama.  

Akhir kata¸ jazakumullah khairan katsiro (semoga Allah memberi balasan yang 

lebih baik), semoga Allah melimpahkan kasih sayang dan hidayah-Nya kepada pihak-

pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini.Besar harapan penulis bahwa 

skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

     Bandung, September 2014 

           Penulis, 

       

                Nurjamil Kusuma 
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Ucapan Terima Kasih 

1. Teman-teman Widyatama terutama akuntansi 2010 serta pihak-pihak lain yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas pertemanan dan 

segala bantuan, dukungan, serta do’a yang diberikan sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


