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KATA PENGANTAR 

 

Atas berkah Tuhan Yang Maha Esa  sehingga penulis mampu mengerjakan 

dan menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Pengaruh Pengelolaan Modal Kerja 

Terhadap Tingkat Likuiditas dan Profitabilitas pada PT. Indocitra Anugerah 

Semesta” ini dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 

dalam meraih gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Strata 1, 

Universitas Widyatama, Bandung.. 

Meskipun telah  berusaha semaksimal mungkin, penulis menyadari bahwa 

skripsi ini masih belum sempurna. Karena itu, penulis mengharapkan berbagai 

bentuk saran dan kritik dari berbagai pihak yang  bersifat membangun. Penulis juga 

berharap skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, 

pengarahan, saran-saran serta bantuan moril maupun materil dari awal hingga skripsi 

ini selesai. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan 

kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan terutama kepada :  

1. Mama di Bengkalis yang selalu mendukung penulis selama kuliah dan 

penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas doa, semangat dan segala dukungan 

yang telah mama berikan selama ini dan khususnya untuk papa tercinta. 

2. Bapak Moch. Kohar Mudzakar, S.E.,M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah 

menyediakan waktu, pikiran, dan kesabaran untuk memberikan bimbingan dan 

pengarahan selama penyusunan skripsi ini. 

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

Badan Pengurus Yayasan Widyatama Bandung. 

4. Bapak H Supriyanto Iliyas, S.E.,M.Si, Ak. Selaku Pjs Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

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

Bandung. 

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

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang telah meluangkan waktu untuk 

memberikan pengarahan, bimbingan, dan saran kepada penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. 
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7. Bapak R. Wedi Rusmawan K, S.E.,M.Si, Ak. selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang telah banyak 

memberikan masukan, saran dan bantuan kepada penulis.  

8. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Universitas Widyatama yang telah banyak 

memberikan bekal pendidikan dan pengetahuan selama penulis mengikuti 

perkuliahan 

9. Segenap staf administrasi dan perpustakaan Universitas Widyatama yang telah 

banyak membantu penulis. 

10. Pak Iswanto selaku Direktur Utama PT. Indocitra Anugerah Semesta yang telah 

membantu penulis dengan memberikan data-data yang dibutuhkan, yang selalu 

memberikan nasehat, perhatian, pengertian, semangat serta menjawab 

pertanyaan-pertanyaan penulis sehubungan dengan penulisan skripsi ini. 

11. Kakak berserta Adik-adikku : Ayau, Riyan Alfian, Thing-thing, Siau Yin yang 

selalu memberikan doa dan dukungan  kepada penulis selama kuliah dan 

penyusunan skripsi ini. Khususnya buat Riyan Alfian yang selalu memberikan 

dukungan bagi penulis dalam penyusunan skripsi. 

12. Terima kasih buat pa suk (Robin) & istrinya serta keluarganya yang selalu 

menasehati, membimbing, dan dorongan semangat serta perhatian kepada penulis 

baik secara moril maupun materiil yang begitu berharga. 

13. Terima kasih juga buat Tua pek (ke hong), a em (mama acau), K.C Wong, Cia-

cia, Ahau dan segenap keluarga. 

14. Atik (manager CPTS), Toda (manager DKM), Widiang, Nono, Joni dumai, 

Wendi alex, Suryanto (aduh), Yohan winning, Albert E 1 BD, Yuda, Rio, Putra. 

selama ini banyak yang sudah kita hadapi bersama. Terima kasih atas 

persahabatan kita selama ini. Salam Group Sidomulyo 1. 

15. Teman-teman angkatan 2002 dan semua sahabat yang tidak dapat disebutkan 

satu-persatu. Terima kasih atas dukungan dan persahabatannya selama kuliah. 

Semoga Tuhan membalas budi baik semua pihak yang telah membantu dan 

memberikan doa serta dukungan kepada penulis selama ini. 

       Bandung, 22 Juni 2006  
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