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KATA PENGANTAR 

 

Puji Tuhan, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: 

“Analisis Perbandingan Laporan Keuangan Bentuk Common Size Untuk 

Menilai Kinerja Perusahaan”. 

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat 

dalam menempuh ujian sidang Sarjana Ekonomi program studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. Dalam penyusunan skripsi 

ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih 

terdapat kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun demi terciptanya karya tulis yang lebih baik dimasa datang. 

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapatkan 

hambatan dan kesulitan, namun berkat dorongan, bantuan, bimbingan dan 

pengarahan dari berbagai pihak.semua hambatan dan kesulitan dapat diatasi 

dengan baik.oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang 

sedalam-dalamnya kepada: 

1. Puji Tuhan Yesus Kristus atas berkast anugerah-Nya, skripsi ini bias  

2. Papa (alm), Mama, Suamiku Yohanes Triyadi, Anakku Toby Christopher, 

Ninoy, Kio, Ibu, Empa, Kakak-kakak tercinta dan semua pihak yang  telah 

membantu penulis selama ini baik materiil maupun moril. 

3. Bachtiar Asikin, S.E., M.Si, Ak., selaku dosen pembimbing penulis, terima 

kasih atas segala kesediaan waktu dan dukungan dalam membimbing penulis 

menyelesaikan skripsi ini di sela-sela kesibukan bapak yang padat. 

4. Dr.H.Mame S. Soetoko, Ir., DEA, selaku Rektor Universitas Widyatama 

5. Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

6. Erly Sherlita, S.E., M.Si., AK., selaku ketua program studi Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Intan Oviantari, S.E., M.S.Ak., Ak., selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 
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8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama khususnya jurusan 

Akuntansi S1 terima kasih atas bimbingan dan ilmu pengetahuannya yang 

berguna dari Bapak dan Ibu selama ini. 

9. Seluruh pimpinan, staf Administrasi dan karyawan Universitas Widyatama 

terima kasih atas bantuannya terhadap kelancaran administrasi akademis. 

10. Temen-temenku Anto Tomodachi., SE, Monik, Sarah, Sekar, Gilbert, Banyu, 

Jalu, Alief, Meira, Dita terimakasih atas dukungannya selama ini. 

11. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi. 

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan banyak terima 

kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah terlibat. Semoga Tuhan 

Yang Maha Esa yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang membalas segala 

kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dan 

dengan harapan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, 

Amin. 
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