
KATA PENGANTAR 
 

Assalamualaikum Wr. Wb. Segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH WORKING 

CAPITAL TURNOVER DAN QUICK RATIO TERHADAP RETURN ON ASSET 

(Studi kasus pada PT ANTAM,Tbk)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah 

satu syarat guna menempuh ujian sidang Sarjana pada Jurusan Akuntansi, Fakultas 

Ekonomi, Universitas Widyatama. 

Penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, 

dan petunjuk dari berbagai pihak. Dengan rasa hormat, penulis ingin mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis 

selama proses pembuatan skripsi ini.  

1. Sembah sujud penulis persembahkan untuk orang tua tercinta Mimin 

Rukmini, Gatot Brajamusti, Sutisna, Euis Nurhayati untuk doa restu, kasih 

sayang, perhatiannya, pengorbanannya baik fisik maupun materi 

dan semuanya yang tak pernah bisa terbalas. 

2. Bapak Dr.Achmad Fajar, S.E., M.Si., Ak.,CA. selaku dosen pembimbing yang 

telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah kesibukan 



untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

3. IbuProf. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.S., Ak., (alm.) 

selaku ketua Badan Pengurus Yayasan Universitas Widyatama.  

4. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

5. Bapak R. Wedi Rusmawan Kusumah, Dr.,M.Si.,Ak., selaku dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., selaku ketua Program Studi Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Adiku tercinta Shella Febrieary yang selalu marah kadang membuat penulis 

sangat emosi dengan tingkah lakunya. Namun penuh dengan kasih sayang 

selalu menemani dan berbagi segala hal sejenis makanan, pakaian, dan 

amarah namun selalu memberi motivasi agar menjadi kakak yang sukses. 

Tidak lupa juga terimakasih kepada adik bungsu Ages Adzsuna yang kadang 

bawel namun selalu penulis kasihi dan sayangi. 

8. Kepada Sdr. Arlingga Adhitama yang memberikan semangat dan selalu 

menemani dari mulai penulis mengajukan  proposal sampai pada selesainya 

skripsi ini, terimakasih atas cinta kasih tenaga waktu dan kesabarannya 

mengahadapi penulis yang kadang menyebalkan dan mengesalkan, 

terimakasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis meskipun terkadang 



malah ikut kesal terhadap penulis namun tetap selalu memberikan doa dan 

semangat yang tulus. Thankyou Dear you mean the world to me. 

9. Sahabatku Monica Intan kita berjuang bersama dari mulai semester awal 

hingga semester akhir. Kita telah melewati banyak hal tangis, tawa, gossip 

super hot, oh you are my girl I have no secret with you. Terimakasih  selalu 

bersedia menemani di setiap waktu selalu sabar ditinggal tidur berjam-jam, 

selalu sabar mengajarkan hal-hal yang tidak penulis mengerti, you are not just 

bestfriend for me we are meet by the chance and sister by the choice. 

10. Teman seperjuangan  yang selalu bersedia menampung keluh kesah 

dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi dan yang selalu bersama 

dalam perjuangan menuju kesuksesan Ega Sulistya, Indira Virisya. Thankyou 

so much Sista  

11. Teman-teman Kosan Grya Matano yang selalu memberikan canda tawa Acep, 

Hanif, Bang Vanka sang veteran, Teh Nia, Agung,Vindi,Fauzi, A aden, 

Dzikri, Fakri, Salman dan yang lain nya. Thankyou Brother and sista 

thankyou atas cemilan dikala lapar. 

12. Ibu dan bapak kos Grya Matano, mang dedeng, ibu laundry,pak amir dan bibi 

terimakasih selalu bersedia di repotkan oleh penulis. 

13. Kepada mang erik terimakasih telah mengantar jemput penulis dari mulai 

penulis masuk kuliah sampai dengan selesainya studi penulis. 

14. Kepada Umi dan Ayah terimakasih telah membantu ibu penulis saat penulis 

tidak di rumah karena sedang menempuh studi S1. 



15. Teman-teman angkatan 2011 yang telah sama-sama berjuang yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu. 

16. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama yang telah banyak memberikan bekal pendidikan dan 

ilmu pengetahuan yang sangat berharga dan berguna selama peneliti 

melakukan perkuliahan di Universitas Widyatama. 

17. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah 

memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayahNya kepada 

kita semua, amin. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi penulis khususnya, bagi pembaca umumnya.  
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