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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan 

hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salam dan 

salawat semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, 

serta para sahabatnya. 

Skripsi dengan judul "Pengaruh Perputaran Kas dan Perputaran 

Persediaan terhadap Profitabilitas (Studi Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 – 2014)” 

merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program 

Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, baik dari bahasa yang digunakan maupun teknik penyajiannya. Hal ini 

dikarenakan keterbatasan penulis akan kemampuan, pengalaman, dan 

pengetahuan yang dimiliki penulis. Namun penulis telah berusaha untuk 

menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu penulis sangat 

mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Pada kesempatan ini, penulis 

mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Ibu Dr. Evi Octavia, S.E., M.M., Ak.,CA selaku dosen pembimbing yang 

telah menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan 

selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

2. Bapak Dr. Islahuzzaman, H.,S.E.,M.Si.,Ak.,CA, selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 
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3. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan., S.E.,M.Si.,Ak.,CA, selaku Dekan 
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4. Ibu Erly Sherlita, S.E.,M.Si.,Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

S1 Universitas Widyatama. 

5. Seluruh dosen dan staf pengajar Universitas Widayatama yang telah 

banyak memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis. 

6. Orangtua tercinta yang telah memberikan sesuatu yang sangat berharga 

yaitu kasih sayang, bekal ilmu pengetahuan, kesabaran, kepercayaan, 

dorongan baik moril maupun materil, nasehat yang berguna dan doa yang 

tak pernah putus untuk mendoakan penulis. 

7. Aditya Farissi, S.I.Kom yang tiada henti-hentinya memberikan semangat, 

dukungan, dan bantuan baik dalam bentuk moril maupun materil dalam 

menyelesaikan  skripsi  ini. 

8. Tanti Nur Harsiyanti, Sylvia Candilla , Muhamad Nugroho serta seluruh 

teman-teman tercinta di kelas karyawan, baik dalam suka maupun duka 

selama 2 tahun ini. 

9. Riri Handayani yang selalu terus memberikan dukungannya hingga 

akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

10. Sius Sinaga yang telah ikut membantu dan meluangkan waktunya untuk  

mengajarkan penulis dalam penyelesaian skripsi. 

11. Teman-teman kantor bank BCA Soekarnohatta Bandung yang juga tiada 

hentinya selalu memberikan semangat . 
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12. Seluruh sahabat dan teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, 

yang telah memberikan bantuan dan dorongan yang sangat berarti dalam 

penyelesaian skripsi.   

Akhir kata, penulis berharap semoga apa yang disajikan dalam kripsi ini 

dapat memberikan manfaat yang besar bagi diri penulis dan bagi semua pihak 

yang membaca serta semoga segala bantuan yang telah diberikan oleh semua 

pihak mendapat berkah dari Allah SWT dan InshaAllah skripsi ini dapat berguna 

bagi semua pihak …. Aamiin. 

      

       Bandung, 19 Juli 2016 

  Penulis, 
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