
KATA  PENGANTAR 
 
 
 Yang pertama dan terutama, penulis dengan segala kerendahan hati 

menaikkan segala puji, hormat, juga ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus 

yang telah memimpin penulis selama ini, baik dalam pengerjaan skripsi ini 

maupun dalam segala hal yang telah dilalui oleh penulis.  Karena kebaikan-Nya 

maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Beban 

Piutang Tak Tertagih Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan” (Survei pada 

perusahaan semen yang go public di Bursa Efek Jakarta).  Penyusunan skripsi ini 

diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh 

Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi 

ini jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan 

kemampuan yang dimiliki oleh penulis.  Untuk itu kritik dan saran masih sangat 

diharapkan oleh penulis dalam menyempurnakan penulisan ini. 

 Selama menyusun skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik 

maupun non akademik di lingkungan Universitas Widyatama, banyak sekali 

pihak-pihak yang turut memberikan bantuan kepada penulis.  Pada kesempatan ini 

penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak 

yang telah memberikan bimbingan, dukungan, motivasi, doa, serta semangat yang 

sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini. 

 Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada: 

1. Papa, mama, Rixard dan Heru + Liena,  yang selama ini selalu mendoakan dan 

memberikan kasih sayang serta dorongan moril dan materiil, khususnya untuk 

papa yang selalu memberikan masukan, saran dan kritik kepada penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. 

2. Teman spesial penulis Vabbyorainsunghoon. 

3. Bapak R. Wedi Rusmawan K, S.E., M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing 

yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan saran, 

gagasan, kritik, dan nasehat dalam menyelesaikan skripsi ini. 



4. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, S.E., M.S., Ak., selaku ketua 

Badan Pengurus Yayasan Widyatama. 

5. Bapak H. Supriyanto Illyas, S.E., M.Si., Ak. selaku pjs Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

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

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Seluruh Dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang tidak 

ternilai harganya. 

8. Seluruh staf dan karyawan administrasi serta perpustakaan Universitas 

Widyatama yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis. 

9. Kelompok sailor : Nit-not, Pipiet, Tria + Bayu, E-keys terima kasih atas 

dukungan, semangat, doa, curhat serta terima kasih telah menjadi sahabat 

sejati bagi penulis selama ini. 

10. Sahabat-sahabat terdekat penulis: Mitut-chan, auw2-chan, Natalie-chan, Inge-

chan, Wati-chan, Rantie-chan, Mamed-kun, Adam-kun, terima kasih atas 

dukungan baik suka maupun duka, pengertian, doa, jalan-jalannya, curhat, 

serta telah memberikan masa kuliah yang indah kepada penulis yang tidak 

akan pernah terlupakan. 

11. Sahabat lama penulis : Maria “Pam2 -chan”, Rosalyn-chan, R. Antonius-kun. 

12. Teman-teman penulis: Agung, Eki-kun, Q2-kun, Lisa-chan, Ridwan-kun, 

Hana-chan, Galuh-san, Ria-chan, Adi-kun, wida-chan, dll. 

13. Teman-teman seperjuangan penulis : Tiyurma-chan, Liana-chan, Dian-chan, 

Intan-chan, Rine-chan, Sandy-kun, devie-chan, Riesa-san, Meli-chan, Renni-

chan, Martha-chan, Indri-chan, Yessica-chan.   

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 

memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

 

 

 

 



 Akhir kata, Semoga Tuhan Yesus Kristus membalas budi baik kepada semua 

pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini dan semoga 

skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

di masa yang akan datang.   
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