
 

KATA PENGANTAR 
  

Bismillahhirrahmanirrohim 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 Puji dan syukur hanya kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat 

dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Peranan Analisis Rasio Leverage dan Rasio Profitabilitas Dalam Menilai 

Kinerja Perusahaan.” yang merupakan salah satu syarat dalam menempuh Ujian 

Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Universitas Widyatama. 

 Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan 

dan jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, 

pengalaman dan keterbatasan waktu yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis 

menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak. 

 Dalam menyelesaikan skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan 

akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Widyatama, penulis 

banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan berupa dukungan moril, materil dan 

doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan rasa 

hormat, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan ilmu yang sangat 

bermanfaat bagi serta nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa 

manusia ke zaman yang terang. 

2. Kedua orang tua tercinta, Emak dan Bapak atas cinta dan kasih sayang, 

dukungan, doa yang tiada henti, segala pengorbanan dan perhatian yang telah 

diberikan dalam membesarkan dan mendidik sampai penulis dapat 

menyelesaikan kuliah.  

3. Bapak DR. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak. Selaku Dosen Pembimbing 

yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta dengan sabar dan tanpa lelah 

 



 

memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis, sehingga skripsi ini 

dapat diselesaikan dengan baik. 

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, A.K., M.S., Ak., selaku Ketua 

Badan PengurusYayasan Widyatama. 

5. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir. D.E.A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

6. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak., selaku Pjs Dekan Universitas 

Widyatama Bandung. 

7. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak., selaku Ketua Program Studi 

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

8. Bapak Usman Sastradipraja, S.E., M.M., Ak., selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

9. Ibu Early Sherlita, S. E., M. Si., Ak., yang membantu dalam bertukar pikiran 

dan saran dalam penyusunan skripsi ini. 

10. Ibu Ira Novianty, S. E., Ak selaku dosen wali. 

11. Kakakku Mba Yuni Yanti Fudaillah serta Yuyun Gunawan, adik-adikku Ari 

Afriani dan Nanda Nur Qosim, Apa, Ibu, Ka Cecep, serta saudara-saudaraku. 

12. Dosen-dosen, guru-guru di sekolah, guru-guru madrasah, guru-guru mengaji, 

khalifah, ulama yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta inspirasi 

kepada saya. 

13. Sahabat di lingkungan kosan baik yang ada maupun yang telah pulang ke 

kampungnya masing-masing atau yang suka maen tanpa izin ke pak RT: Deni 

Sukanda yang selalu menjadi teman cerita, belajar, maen serta sharing atas 

segala sesuatu. Bani yang berbagi segala penderitaan dan masalah tanpa tau 

jalan keluarnya. Witular (Tutu) serta A’ Oding yang telah berbaik hati dan 

membantu dalam penulisan skripsi ini. Reky Marley yang berbagi air panas, 

makanan dan saran. Alit yang selalu menjadi teman cerita. Scoot yang selalu 

nyambung dalam cerita film-film dan tukar pinjem DVD yang sedang best 

seller. Raga (Rohit) yang selalu terinspirasi dengan Andre Stingky dan Alm. 

Nike Ardila. Ami (Fahmi) yang meminjamkan baju pink dalam bimbingan 

serta teman tertawa (thank’s internetnya). Dedi yang selalu berbagi segala 

 



 

sesuatu yang dilarang keras, Ungut, Saepul menjadi teman seperjuangan 

dalam skripsi ini maupun mudik bareng. Danang, Teteh, dan neng Cindy 

14. Teman seperjuangan dalam bimbingan dan penyusunan skripsi. Meirina, Anil, 

Candra, Anissa. Serta Angga, Omar, Adit, Ivan dan Rengga yang telah 

meminjamkan kameranya, . 

15. Teman-teman kelas dan angkatan 2004 yang telah menjadi teman selama di 

kampus ini, Fari, Io, Ibenk, Da’an, Nyenye, Yoki (Nyong), Pulung, Revi, 

Erwin, Doni, Kaday, Abang, Mina, Wiwo, Andri, Andika, dll. 

16. Teman sepermainan kartu poker, Chandra (Mei-Chan), Tito,+ Ipul yang telah 

menemani penulis dikala stess skripsi dan menjelang sidang. 

17. Nama-nama yang ada di phonebook handphone. Walaupun jarang dihubungi 

dan menghubungi. 

18. Lydia Natalia, yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa selama 

masa perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini. 

19. Teman-teman sekampung Tegal Wangi Masjid dan Cilegon-Banten yang 

telah menjadi teman dari lahir sampe sekarang.  

20. komputerku Julieta yang selalu ada dalam suka maupun duka dan selalu 

begadang selama skripsi ini, tape dan radio (Simba G-1) yang selalu berteriak 

dan printer (Cannony), maaf aku merusakmu.  

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

memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang memerlukannya terutama pihak-pihak yang berkepentingan 

langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 
Bandung,  Oktober 2008 

Penulis, 

 

Puji Wahyu Budistyawan 

 


