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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkah dan rahmat-

Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Perputaran Modal Kerja terhadap 

Profitabilitas“ (Studi Kasus pada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia). Skripsi 

ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang 

Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Widyatama Bandung. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman serta 

kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala saran dan 

kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. 

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan 

memberikan bantuan, dorongan, serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan. Ucapan terima kasih dan rasa hormat penulis sampaikan kepada : 

1. Bapak H.Nuryaman, S.E, M.Si., selaku Dosen Pembimbing  yang telah 

berkenan memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan 

memberikan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah M.Si., Ak., selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Widyatama. 

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

Ekonomi Universitas Widyatama. 

4. Bapak  Bachtiar Asikin, SE., M.M., Ak., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi S-1 dan D-3  Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

5. Bapak  R. Wedi Rusmawan Kusumah, S.E., Ak., selaku Sekretaris Program 

Studi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Bapak  Rudi Lizwaril, Drs, Ak, selaku Pembimbing pada PT.INTI (Persero) 

yang telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada penulis 

untuk melakukan penelitian di PT.INTI (Persero). 
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7. Seluruh dosen Universitas Widyatama yang telah membimbing serta 

memberikan materi perkuliahan kepada penulis. 

8. Seluruh staf perpustakaan dan seluruh staf Universitas Widyatama atas 

bantuannya.  

9. Yang tercinta Alm. Papah dan Mamah  yang telah memberikan do’a, kasih 

sayang, bimbingan dan dorongannya  kepada penulis. 

10. Yang tercinta kakakku terima kasih atas bantuan do’a dan dukungan yang 

selalu diberikan kepada penulis. 

11. Yang tercinta Julian Sunandar  yang telah menjadi pendamping hidup yang 

setia dan selalu memberikan dukungan juga semangat kepada penulis. 

12. Yang tercinta Karina Susan Aulia yang telah memberikan kekuatan dan 

semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.  

13. Teman seperjuanganku di Universitas Widyatama  (Utha, Reren, Eva, Isye, 

Liana dan  Mira),  juga buat teman di UNPAD (lies and Wida) . 

Akhir kata, semoga Allah swt senantiasa melimpahkan karunia-Nya dan 

membalas segala amal kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam 

menyusun skripsi ini dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang berkepentingan. Amin.  

 

                                                                               Bandung, Agustus  2006 
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