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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 alhamdulillahirobbil’alamin, Puji dan Syukur kepada Allah SWT atas segala berkah, 

rahmat, anugerah dan karunia-Nya, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, karena 

hanya dengan pertolongan dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang 

disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir Sarjana Ekonomi 

Jurusan Manajemen pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. Judul 

skripsi yang penulis susun adalah “Pengaruh Nilai Tukar dan Proporsi Hutang terhadap 

Profitabilitas pada Sektor Pulp and Paper Mills periode 2008-2013”. Selama persiapan, 

penyusunan, sampai dengan penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, 

bantuan dan dorongan yang sangat berarti dari berbagai pihak, karenanya pada kesempatan 

ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang begitu besar kepada :  

1. Suskim Riantani, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah berkenan 

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik yang sangat 

berharga bagi penulis. 

2. Eriana Astuty., S.T., MM-BAT sebagai sekretaris Program Studi Manajemen S1 
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5. Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA. Sebagai Rektor Universitas Widyatama. 

6. Sri Lestari A. Roespinoedji, S.H. sebagai ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama. 
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7. Segenap staff pengajar jurusan Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama Bandung yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu yang 

sangat berharga bagi penulis sebagai bekal kelak, baik di dunia kerja maupun 

masyarakat. 

8. Kedua orang tua tercinta, papah Jajang Juhana yang selalu mendukung dan 

mendoakan semasa hidup hingga di awal penyusunan skripsi ini harus pergi 

meninggalkan alam dunia ini. Serta ibu kandung saya ibu Hj.Iif Mabruroh yang telah 

melahirkan, mendidik serta membesarkan hingga saya bisa seperti sekarang ini. 

9. Suamiku tercinta Sandi Cahyadi yag telah memberikan dorongan agar aku tidak 

pantang menyerah dalam penyusunan skripsi ini tanpa melalaikan kewajibanku 

sebagai seorang istri. 

10. Anakku tersayang M. Althaf Andiza yang selalu menjadi penyemangat agar dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

11. Sahabat terbaikku CAMARADERIE, Djuanita Permata Dewi, Rida Seicalia Patryani, 

Luvy Chyntia Dewi, Yulia Shinta Dewi, Santi Nurwany, dan Carita Agustin yang 

walaupun kalian telah mendahuluiku menjadi Sarjana Ekonomi namun dukungan 

kalian tidak pernah lepas untukku. Sukses untuk kita semua. 

12. Sahabat SMA Jore Crew, Siti, dan Diana yang selalu menjadi penyemangat dan 

menemani hari-hatriku. Teman teman seangkatan 2008 seperjuangan yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu. 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari segala kesalahan 

dan kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 

mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca sebagai bahan masukan sehingga 

dapat berguna baik bagi penulis maupun bagi pembaca pada umumnya. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 
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