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KATA PENGANTAR 

 

 

Bismillahirahmanirrahiim, 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 

rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan tesis sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi di Universitas Widyatama Bandung 

yang berjudul “Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Rasio 

Keuangan Terhadap Financial Distress” ini dapat penulis selesaikan. 

 Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan 

keterbatasan dalam penyajiannya, yang disebabkan keterbatasan tingkat 

kemampuan, tingkat pemahaman, pengalaman dan keterbatasan waktu yang 

penulis miliki. Oleh karena itu penulis menerima segala saran dan kritik yang 

bersifat membangun dari semua pihak.  

 Dalam menyelesaikan tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai 

pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan 

sumbangan saran yang bersifat moril maupun materil yang tentunya sangat 

bermanfaat bagi penulis. Pada kesempatan yang penuh rahmat ini penulis 

mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan anugerah-Nya yang 

diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 

2. Terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tuaku Bapak  

Drs.A.Syahiduddin dan Ibu Dr. Janah Sojanah., M.Si. yang telah 

memberikan kasih sayang, perhatian, dorongan semangat, nasehat, 

pengorbanan serta do’a yang tiada henti-hentinya demi keberhasilan 

penulis. 

3. Bapak Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak., CA.  selaku Dosen Pembimbing 

I yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran, bimbingan, saran serta 

nasehat dalam penyusunan tesis ini. 
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4. Ibu Dr. Sri Fadilah, S.E., M.Si., Ak., CA. Yang juga selaku Dosen 

Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran, 

bimbingan, saran serta nasehat dalam penyusunan tesis ini. 

5. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA.  selaku Rektor 

Universitas Widyatama. 

6. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Karhi N Sardjudin, M.M., Ak., CA. 

selaku Ketua Program Magister Akuntansi Universitas Widyatama. 

7. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan K, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Seluruh Dosen, seluruh Staf Administrasi, Pustaka Loka, Sekretariat, dan 

Karyawan di lingkungan Universitas Widyatama yang telah banyak 

memberikan bantuan dan pelayanan kepada penulis.  

9. Tak lupa untuk kakakku tersayang Ahmad Syahril Pratama, S.E., M.M dan 

kembaranku Andini Nur Fatimah, S.Farm., Apt yang sedang menempuh 

Magister Farmasinya yang telah memberikan dorongan, semangat, 

perhatian, dan do’a yang selalu tercurahkan untuk penulis. 

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

memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam 

penyelesaian tesis ini. 

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak dan penulis mengharapakan saran dan kritik yang membangun untuk 

perbaikan tesis ini. 

Alhamdulillahirobbil’alamiin. 

Wassalamu’alaikum. Wr. Wb. 

 

           Bandung,  Juli 2015 

 

      

                       Penulis 

 


