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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakathu. 

 Do’a serta syukur kehadirat Tuhan YME , dan tidak lupa shalawat serta 

salam selalu tersalamkan kepada nabi sepanjang zaman Nabi Muhammad SAW, 

karena hanya dengan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

mengerjakan hingga menyelesaikan skripsi ini yamg berjudul “Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Modal Kerja, Arus Kas terhadap Likuiditas (Studi Pada perusahaan 

Mnufaktur Sektor Barang Konsumsi Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013)”. 

Dimana penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian 

Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Widyatama. Dalam 

penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, baik yang 

diketahui maupun yang tidak diketahui oleh peneliti. Dari kekurangan tersebut 

peneliti sadar bahwa tidak akan pernah ada satu hal pun yang sempurna, namun 

inilah hasil dari rangkaian proses yang dilalui oleh peneliti untuk berusaha 

membuat skripsi yang baik. Peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Terimakasih yang paling utama dan tak terhingga peneliti ucapkan kepada  

ALLAH SWT. Karena-Nya lah penulis tetap diberikan Iman serta Taqwa 

dan juga perlindungan, kekuatan, kesabaran, kesehatan, semangat. 

2. Yang tercinta ayahku Dayat dan mamaku Sa’adah dengan penuh 

kesabaran selalu memberikan kasih sayang, mendoakan, mendukung, 
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menanti, dorongan moril maupun materiil serta mengantarkan penulis 

dalam setiap saat dan kesempatan dalam mencapai cita-cita. 

3. Terimakasih kepada Bapak Ote Dayat (ALM) di Cihaurbeuti Ciamis 

4. Holis yang tidak henti-hentinya memberikan bantuan, semangat, perhatian, 

dan doa kepada penulis. Semoga Allah senantiasa memberikan kita 

kemudahan untuk bersama-sama menuju sukses. 

5. Yth. Bapak Dr, Acep Edison, S.E., M.M., Ak., C.A., selaku pembimbing 

dan dosen yang selalu memotivasi, memberi kritik dan saran membangun, 

serta secara langsung memberikan petunjuk dan bekal ilmu yang sangat 

bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini dengan penuh kesabaran.  

6. Yth. Bapak T. Ontowiryo Abdoelkadir, S.E., M.BA, selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

7. Yth. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Rektor 

Universitas Widyatama. 

8. Yth. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan Kusumah, S.E., M.Si., Ak., CA. 

selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

9. Yth. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Wakil Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

10. Yth. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak, CA. Ketua Program Studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

11. Yth. Remon Gunanta, S.Pd., M.Si Sekretaris Program Studi Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 
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12. Yth. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak. selaku dosen wali yang 

telah memberi arahan, nasihat, dan dukungan selama penulis mengikut 

perkuliahan di Universitas Widyatama. 

13. Seluruh dosen dan staf Universitas Widyatama, khususnya pada fakultas 

ekonomi. 

14. Yth. Direksi dan Staf  PT Bursa Efek Indonesia perwakilan Jawa Barat 

yang telah membantu pemberian data dalam melengkapi segala kebutuhan 

skripsi ini. 

15. Keluarga  besar kakek  H. Endi (Alm) dan nenek Hj. Komariah (Alm) di 

Cihaurbeuti Ciamis  

16. Keluarga besar kakek Iin (Alm) dan nenek Hj. Atisah di Tanjung Sari 

yang selalu memberikan doa dalam penyelesaian skripsi ini. 

17. Keluarga  besar Bapak Sulaeman dan Ibu Iyah di Ciamis yang turut 

memberikan semangat, dorongan, serta doa restu. 

18. Kakaku tercinta  Iwan Herdiana dan Wawan Hermawan yang selalu 

memotivasi dan mendoakan penulis 

19. Sahabat tersayang Ana Munnika, Annisa Amalia, Destyani, Fatmasari, 

Lusiyanti yang selalu yang selalu memberi semangat, membantu, 

memberikan doa dan selalu menghibur penulis serta selalu ada di dalam 

setiap kesulitanku untuk penyusunan skripsi ini. Terimakasih, Semoga 

persahabatan kita abadi. 

20. Teman- teman seperjuangan Patricia Alvani Gultom, Santa Clara, Taty 

Herlina Siagian , Reza Amalia, Putri Soviana, Evi sinambela, Inik Sapni, 



 
 

vi 
 

yang selalu memotivasi dan memberikan doa dalam penyusunan skripsi 

ini. 

21. Terakhir bagi seluruh pihak yang terlibat, membantu dan mendoakan 

terselesaikanya skripsi ini. Yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Dan pihak-pihak lainnya yang tidak tertulis disini. 

 Penulis memohon maaf apabila masih ditemukannya banyak kekurangan 

pada penyusunan skripsi ini. Di balik kekurangan penyusan skripsi ini, penulis 

berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, para 

pembaca, dan rekan-rekan yang hendak melakukan penelitian berikutnya. Akhir 

kata semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang kita lakukan dan 

menjadi amal ibadah kita. Amin. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakathu 

 

Bandung, April 2015 

 

 

   Santi Oktavianti 

 

  


