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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya 

kepada saya sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada 

waktunya. Penelitian ini berjudul “Pengaruh Perputaran Persediaan dan Perputaran Piutang 

Terhadap Profitabilitas”, memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh perputaran 

persediaan dan perputaran piutang terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur industri 

barang konsumsi yang terdaftar di BEI selama tahun 2012 hingga 2015. Penulisan Karya 

Tulis Ilmiah ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk mencapai gelar 

Sarjana Ekonomi (S.E) di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

Penulis menyadari bahwa penulisan karya tulis ilmiah ini masih jauh dari sempurna, namun 

penulis berharap karya tulis ilmiah ini dapat menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya 

dan juga memberi manfaat kepada penulis sendiri, investor, dan pembaca lainnya. 

 Karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan dan dukungan 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menuntun dan memberkati penulis dengan 

anugerah-Nya hingga tugas akhir ini dapat selesai. 

2. Papa, Mama, dan Dede yang selalu memberikan doa, dukungan, perhatian, dan 

bantuan materi sehingga penulis dapat menempuh studi dan menyelesaikan 

tugas akhir ini. 

3. Yth. Ibu Christine Dwi Karya Susilawati, S.E., M.Si., Ak., CA sebagai Dosen 

Pembimbing saya yang baik, selalu sabar dan bersedia meluangkan waktunya 

untuk membimbing dan memberikan saran dan masukan untuk penyusunan 

tugas akhir ini. 

4. Yth. Pak Dr. Mathius Tandiontong, S.E., M.M., Ak., CA sebagai Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.  

5. Yth. Ibu Dr. Dra. Ratna Widyastuti, M.T sebagai Wakil Dekan I Universitas 

Kristen Maranatha Bandung. 

6. Yth. Ibu Elyzabet I. Marpaung, S.E., M.Si., Ak., CA sebagai Ketua Program 

Studi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

7. Yth. Ibu Debbianita, S.E., M.,Ak sebagai Sekretaris Program Studi Jurusan 

Akuntansi Universitas Kristen Maranatha Bandung.  
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8. Terima kasih kepada  Ibu Elyzabet I. Marpaung, S.E., M.Si., Ak., CA sebagai 

Dosen Wali saya selama 7 semester ini. 

9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha yang telah 

memberikan ilmunya kepada saya dan memberikan nasihat-nasihat untuk masa 

yang akan datang. 

10. Staf Perpustakaan Universitas Kristen Maranatha yang telah memberikan 

fasilitas untuk meminjam buku-buku yang diperlukan untuk kuliah dan tugas 

akhir ini. 

11. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha 

Bandung. 

12. Untuk teman seperjuangan skripsi yaitu Anggrena F.K, Debby R, dan Fenny 

yang selalu ada dalam suka maupun duka dalam pengerjaan tugas akhir ini. 

13. Untuk seluruh teman-teman S1 Akuntansi angkatan 2013 hingga 2015 yang 

tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan semangat dan 

dukungan dalam segala hal, juga menjadi teman main, ngobrol, memberikan 

hiburan dan kebersamaan lainnya. 

14. Kepada pihak-pihak lain yang turut membantu selama masa perkuliahan dan 

penyusunan skripsi, saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuannya baik 

secara moril maupun materil. 

Akhir kata, semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih dan berkat-Nya kepada 

semua pihak atas semua kebaikan dan bantuannya yang telah diberikan. Semoga tugas 

akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membacanya serta 

dapat memberikan wawasan yang baru. Tuhan Memberkati. 
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