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Assalamualaikum Wr.Wb 
 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas 

segala rahmat, karunia, kasih sayang dan  cinta  yang tak terhingga, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul  “Pengaruh Perputaran 

Piutang Terhadap Profitabilitas (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor 

Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2010-2013)”  yang  merupakan  salah  satu  syarat  untuk  menempuh  Ujian  

Sidang Sarjana Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun untuk perbaikan serta penyempurnaan skripsi ini. Kiranya skripsi ini 

dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan. 

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan dan rasa 

terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan berupa 

bimbingan, saran, semangat serta dorongan dan doa yang sangat berarti kepada 

penulis baik selama kuliah maupun selama proses penyusunan skripsi ini 

sehingga dapat terselesaikan, terutama kepada: 

1. Allah SWT yang telah meridhoi, melancarkan dan memberikan banyak 

kekuatan selama proses penyusunan penelitian ini hingga akhirnya 

dapat diselesaikan. 

2. Orang tua tercinta Bapak Taufiq Sulaiman dan Ibu Siti Komariah, 

terimakasih atas doa yang tiada henti-hentinya, kasih sayang, didikan 

dan arahan serta pengorbanan yang begitu besar bagi penulis. 
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Terimakasih karena selalu memberikan yang terbaik bagi penulis. 

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan membalas segala 

kebaikan ayah dan ibu. 

3. Adik tersayang Adji Yuda Prasetya yang selalu memberikan semangat, 

motivasi, serta canda-tawa kepada penulis. 

4. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si.,  Ak., C.A.,  selaku  Ketua Program 

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama sekaligus 

Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, fikiran 

untuk membimbing dan memberikan pengarahan, masukan, nasihat 

dan kritikan  kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak H. Muhamad Alan Jayaatmaja, S.E., M.M., Ak., dan Ibu Rima 

Rachmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku dosen penguji yang telah 

membantu penulis dalam pengujian skripsi sidang akhir. 

6. Bapak  T.  Ontowiryo  Abdoelkadir,  S.E.,  M.Si.,  M.B.A.,  selaku  

Ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama Bandung. 

7. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., C.A., selaku Rektor 

Universitas Widyatama. 

8. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan Kusumah, S.E., M.Si., Ak., C.A., 

selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

9. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., selaku Wakil Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

10. Bapak  Remon  Gunanta,  S.Pd.,  M.Si.  selaku  Sekertaris  Program  

S1 Fakultas  Ekonomi  Jurusan  Akuntansi  Universitas  Widyatama  

Bandung yang telah banyak membantu peneliti dalam bidang akademik. 

11. Bapak Dudi Abdul Hadi, H., S.E., M.Si., Ak., selaku Dosen Wali yang 

telah memberikan nasihat dan arahan selama menempuh pendidikan. 

12. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi 

Univeristas Widyatama, yang telah membimbing, mendidik, dan 

memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis. 

13. Seluruh Staff Akademik, Kemahasiswaan, dan Perpustakaan yang telah 

memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis. 
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14. Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) cabang Bandung yang telah 

membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

15. Kakek Mahmud dan Nenek Ruhaenda yang tak henti-hentinya 

mendoakan dan memberikan perhatian kepada penulis. 

16. Kakek Achmad Sulaiman (alm) dan Nenek Supratmi (alm) yang sangat 

penulis sayangi. 

17. Puji Arti Rachmawati, S.E., atau Pupu saudara sepupu yang selalu 

bersedia membantu dan memberikan semangat untuk menyelesaikan 

skripsi ini. 

18. Rima S., S.E., Ermawati Farida K., S.E., Hilda Berliana N., S.E., Zilly 

Restu W., S.E., Fitria Utami S., sebagai sahabat-sahabat tersayang yang 

selalu memberikan semangat, motivasi dan doa serta bantuan kepada 

penulis dalam pengerjaan skripsi ini. 

19. Rita Kristasari, S.E., Annisa Oktaviani,  S.E., Lia Rahmi S, S.E., Siska 

Kania F, S.E., Pipit Destyanti, S.E., Ajeng Putri P, S.E., Mia Dwi Y, 

S.E., sebagai sahabat-sahabat terkasih yang selalu memberikan canda 

tawa sejak perkuliahan sampai saat ini. 

20. Meuthia Nurul K., Deasy Oktaviany, Tiara Cahya S., sahabat 

seperjuangan sejak menyusun proposal sampai penelitian ini selesai 

yang selalu memberikan bantuan, dukungan dan doa serta saling 

memotivasi untuk segera menyelesaikan penelitian ini. 

21. Riki Nur Septian, S.E., yang telah memberikan perhatian, semangat dan 

doa serta terimakasih untuk selalu mendengarkan keluh kesah penulis 

dalam menyelesaikan penelitian ini. 

22. Sarah Andryani, S.E., sahabat penulis sejak Taman Kanak-kanak yang 

selalu memberikan dukungan, bantuan dan doa untuk segera 

menyelesaikan penelitian ini. 

23. Yogi Setaiana, Arraniri Alfarisyi, sahabat penulis sejak SMA yang 

selalu memberikan motivasi dan doa untuk menyelesaikan penelitian 

ini. 

24. Hana Riliya teman seperjuangan saat bimbingan skripsi yang selalu 



vi 

 

memberikan dukungan dan doa. 

25. Teman-teman Akuntansi S1 Widyatama Angkatan 2011 yang pernah 

mendukung dan bekerja sama dengan penulis. 

26. Semua pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, 

terimakasih segala bantuan, dukungan serta doa yang diberikan 

sehinggan penelitian ini dapat terselesaikan. 

Akhir kata, jazakumullah khairan katsiro (semoga Allah memberi 

balasan yang lebih baik), semoga Allah melimpahkan kasih sayang dan hidayah-

Nya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini. Besar 

harapan penulis bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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