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KATA PENGANTAR 

 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang tidak akan sampai kepada pujian-Nya 

mereka yang memuji, yang tidak dapat menghitung karunia-Nya mereka yang 

menghitung dan yang tidak dapat menunaikan hak-hak-Nya mereka yang 

bersungguh-sungguh. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah dan 

terlimpah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, 

para sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan laporan Skripsi ini dengan judul “Pengaruh Modal Kerja 

Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI 

(Survey Pada Perusahaan yang Bergerak Disektor Otomotif dan 

Komponen)”. 

Laporan Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu 

syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Semoga dengan adanya laporan 

Skripsi ini dapat memberikan sumbangan ilmu yang berarti khususnya bagi 

penulis yang sedang dalam tahap belajar dan bagi para pembaca pada umumnya. 

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan Skripsi ini tidak akan 

terwujud tanpa adanya bantuan dari semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, 

dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan 

yang setinggi – tingginya kepada : 

1. Ayah (Bpk H. Mahmudi), Mama (Ibu Hj. Ummu Khurotin), dan ketiga adik 

tercinta yaitu Eva, Tya, Sally yang telah memberikan support yang begitu 

besar dan selalu mendoakan kelancaran perkuliahan selama ini. 

2. Bapak Yogo Heru Prayitno, SE.,M.Si, Selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, pikiran serta tenaga untuk membimbing penulis hingga 

dapat selesainya Laporan Skripsi ini. 

3. Bapak Dr. H. Islahuzzaman S.E., M.Si., Ak., CA selaku rektor Universitas 

Widyatama. 
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4. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Universitas Widyatama. 

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu dan bimbingan 

selama ini. 

6. Seluruh staff dan karyawan Universitas Widyatama. 

7. Teman-teman kelas Reguler B yang sudah menjadi keluarga dalam 2 tahun ini 

terima kasih atas waktu yang kita jalani selama 2 tahun ini sehingga 

memberikan warna dan makna yang baru dalam kehidupan penulis. 

8. Kepada rekan kerja dan management PT G-TEKT Indonesia Manufacturing 

yang telah memberikan support selama ini.  

9. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

 Seperti ungkapan kata bahwa “tiada manusia yang sempurna” maka 

penulis menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Skripsi ini masih terdapat 

kekurangan yang menyebabkan laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh 

karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi 

tercapainya suatu laporan yang lebih baik lagi. 

Akhir kata semoga Allah SWT berkenan melimpahkan rahmat dan 

hidayah-Nya kepada kita semua, Amin. 

             

Bandung,   April 2016 
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