
 

ii 

KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas 

rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan 

judul “Analisis Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang, dan Perputaran 

Persediaan Terhadap Tingkat Profitabilitas”. Penyusunan skripsi ini bertujuan 

untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh Ujian 

Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan 

dan jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan 

kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, adanya kritik dan saran 

sangat diharapkan oleh penulis agar dalam penelitian lain yang penulis lakukan 

ada perbaikan kearah lebih baik. 

Penyusunan skripsi ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk itu, 

selama penyusunan skripsi ini, baik dalam mengikuti kegiatan akademik maupun 

non-akademik di lingkungan Universitas Widyatama, banyak sekali 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 bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada: 

1. Orang tuaku, Papa dan Mama, yang selama ini sudah sabar nungguin 

penulis lulus. Selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta 

dorongan moril dan materiil yang sangat berarti bagi penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. 

2. Adikku satu-satunya, Gugum, yang selalu memberikan dukungan, 

motivasi, dan doa bagi penulis selama penyusunan skripsi ini. 



 

iii 

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

pembimbing, yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk 

membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Ibu Prof. DR. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, S.E., M.Si., Ak., selaku 

Ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama. 

5. Bapak H. Supriyanto Ilyas, SE., M.Si., Ak., selaku Pjs. Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Bapak Bachtiar Asikin, SE., MM., Ak., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Seluruh dosen dan staff pengajar Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu 

pengetahuan yang tidak ternilai harganya. 

8. Seluruh saudara- saudaraku yang ada di Pkl. Berandan, Medan, Garut, 

Bandung, dan Jakarta, makasih banyak atas doa dan semangatnya buat 

penulis. 

9. Sahabat-sahabat terdekatku: Susanti, LilaNyFa, Icha-Ndoel, Pui-Haroen, 

Iwa-Harry terimakasih selama ini sudah banyak membantu penulis 

memberikan  semangat, dorongan dan doanya.  

10. Anggota HI’ers: Topan camat, Aam, K’Boediels, K’Ricky, T’Galih-Ono, 

T’Ria-Babeh, T’Tami, K’Elvan, K’Yulfi, Echi-Endri, Luthfi, Fadly, 

Kemal-Risma, Indra, Hendar, Dian, Rindi, Nina, Yosef, Harry, Asuy, 

Randy, Prita, Dea, K’Tatan, K’Ivan, K’ Sendy, K’Aan, K’decky, dan 

masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih 

atas doa dan dukungannya kepada penulis. 

11. Teman-temanku: Riesa, Galuh, Sandy, Ari, Mieta, Putri, Didit, Wati, 

Rinne, Dini, Leli, Ivan, Cindra, Dina, Erna. Terimakasih atas doa dan 

dukungannya kepada penulis. 

12. Dosen-dosen praktikum komputer dan temen-temen asisten: Pak 

Mucharam, Pak Sarjito, Pak Eka, Pak Reza, Bu Titha, Bu Tri, Bu Neneng, 

Bu Neuneung, Haryanto, Harry, Ame, Fitri, Wide, dan Widya. 
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Terimakasih atas bantuannya kepada penulis selama penyusunan skripsi 

ini. 

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

banyak memberikan bantuan doa dan semangatnya kepada penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. 

Akhir kata, semoga Allah SWT. selalu melimpahkan rahmat dan karunia-

Nya untuk membalas kebaikan dari semua pihak yang telah membantu penulis 

selama ini dan semoga skripsi ini dapat mamberikan manfaat kepada semua pihak. 

 

 

         Bandung, Agustus 2006 

 

 

          Penulis 

 


