
KATA PENGANTAR

Syukur  Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena

atas rahmat dan karunia-Nya,  penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini

dengan judul “ Kinerja Keuangan dan Prediksi Risiko Kebangkrutan pada

Perusahaan di Sub Sektor Pertambangan Logam dan Mineral Lainnya di

Indonesia” (Studi Kasus pada Perusahaan Terpilih  yang terdaftar di BEI periode

2009-2013 di Indonesia) .  Penyusunan  tesis ini ditujukan untuk memenuhi salah

satu syarat dalam menempuh ujian Sidang Tesis program studi Magister

Akuntansi pada Universitas Widyatama.

 Penulis menyadari bahwa tesis ini  masih  banyak  terdapat kekurangan

dan keterbatasan, baik dalam penolahan data maupun dalam penyampaiannya,

yang disebabkan keterbatasan kemampuan dan tingkat pemahaman penulis. 

Untuk itu kritik dan saran masih sangat diharapkan oleh penulis untuk

menyempurnakan hasil penulisan ini.

 Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin menghaturkan terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada istri, putra, dan putri penulis atas segala

curahan kasih sayang yang tulus dan ikhlas serta penuh kesabaran memberikan

dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas ini.   Teruntuk Istri,

Putra, dan Putri terima kasih atas segala do’a restunya yang selalu memberikan

yang terbaik bagi penulis.
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 Pada kesempatan ini pula, penulis ingin menghaturkan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak DR.H.Islahuzzaman, SE.,M.Si.,Ak.,CA., dan  bapak  DR. Ibnu

Rachman.,Drs.,M.M.,M.Si.,Ak.,CA.,QIA, selaku Dosen Pembimbing yang

selama ini telah berkenaan  meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk

membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

2. Bapak DR.H.Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Rektor

Universitas  Widyatama.

3. Bapak DR.R.Wedi R.Kusumah,S.E.,M.Si.,Ak.,CA., selaku Dekan Fakultas

Ekonomi Universitas Widyatama.

4. Bapak Prof.DR.H.Karhi Nisjar Sarjudin, M.M.,Ak.,CA., selaku Ketua

Program Magister Akuntansi Universitas Widyatama.

5. Ibu DR.Rita Yuniarti,S.E.,M.Si.,Ak.,CA., selaku Sekretaris Program

Magister Akuntansi Universitas Widyatama.

6. Seluruh Staf Pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang berguna

selama penulis menempuh pendidikan.

7. Seluruh Staf Administrasi, Staf Perpustakaan, dan Petugas Sekretariat

program studi Magister Akuntansi yang telah membantu

kelancaran pendidikan penulis.

8. Rekan-rekan program Magister Akuntansi angkatan II  dan program

Pendidikan Profesi Akuntansi   untuk masa perkuliahan yang indah..
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Akhir kata, semoga Allah SWTmelimpahkan rahmat dan hidayah-Nya

yang berlipat ganda kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam

penyusunan usulan penelitian ini.  Penulis berharap usulan tesis ini dapat

bermanfaat bagi rekan mahasiswa dan semua pihak yang memerlukannya.

                                                     Bandung,        Juni  2015

                                                    Penulis,

                                                   Apit  Yuliman  Ermaya
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