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KATA PENGANTAR 

Salam sejahtera   

 Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus penulis panjatkan karena hanya 

oleh anugerah – Nya skripsi  yang berjudul ” Pengaruh Modal Kerja Terhadap 

Profitabilitas (Studi pada Perusahaan Ritel  antara Tahun 2007 – 2011 di 

BEI ) ” dapat selesai dengan baik. Sudah barang tentu disadari bahwa apa yang 

telah penulis kerjakan masih jauh dari sempurna, namun sangatlah disyukuri, 

bahwa melalui skripsi ini penulis boleh memperoleh sebuah pengalaman yang 

sangat berharga yang dapat digunakan selepas menuntut ilmu dari Program Studi 

Sarjana Fakultas Bisnis & Manajemen universitas Widyatama Bandung. Melalui 

kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam 

dalamnya kepada pihak pihak yang telah berkenan membantu, baik secara moral 

maupun material. Secara khusus pula, penulis menyampaikan ucapan terimakasih 

kepada : 

1. Ibu Tanti Irawati, S.E.,M.M.,  sebagai dosen pembimbing  yang bersedia 

meluangkan waktu untuk membimbing penulis sampai selesainya 

penulisan skripsi ini. 

2. Ibu Hj. Wien Dyahrini, S.E.M.S., selaku ketua Jurusan Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Widyatama. 

3. Seluruh dosen, asisten, dan staf pengajar , Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu  yang 

telah banyak memberikan bekal pengetahuan sampai penulisan ini selesai. 
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4. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu sabar memberikan motivasi secara moril 

maupun materil selama ini. 

5. Abang saya Subandi , adik-adikku tersayang Sudarsono, Timbul, Sueddi , 

terimakasih untuk doa dan motivasinya.  

6. Teman teman angkatan 2009, terutama Dara Rinandari, Ria Pitri Apriani, 

Susi Wulandari, Elvi Simamora, Nova, Resinda dan Susinita Silaban 

terimakasih untuk motivasinya, teman satu bimbingan Eka, Shein, Intan, 

Manda dan Ica terimakasih untuk info jadwal bimbingannya. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun 

penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. 

Segala kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan skripsi ini lebih lanjut 

akan penulis terima dengan tangan terbuka.  

Akhir kata, semoga Tuhan membalas budi semua pihak yang membantu 

penulis dalam menulis skripsi ini. 

 

Bandung, April 2013 

Penulis 

 

Susanti Sihotang 

  


