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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan 

karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul 

“Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Utang, Ukuran Perusahaan dan 

Likuiditas Sebelumnya Terhadap Likuiditas Pada Perusahaan Tekstil dan 

Garmen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015”. 

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh 

gelar Magister Akuntansi dari Universitas Kristen Maranatha. Adapun penulisan 

tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karenanya, pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada semua 

pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian tesis ini. 

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang tulus, penulis sampaikan kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, bimbingan dan selalu 

mengijabah doa-doa penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 

2. Yang Tersayang Ayahanda Drs. Sumarlan yang selalu memberikan kasih 

sayang, semangat, dukungan, curahan perhatian dan selalu bekerja keras demi 

mengantar penulis pada tingkat pendidikan magister ini. 

3. Yang Tersayang Ibunda Ririt Pratyas Susilaningsih, S.Pd. yang selalu 

memberikan kasih sayang, dukungan, curahan perhatian dan tak patahnya 

semangat yang selalu diberikan kepada penulis dalam melaksanakan proses 

studi magister akuntansi ini. 



4. Yang Tersayang Kakak Marlia Tyas Asih, S. Pd., M.M., M.Si. yang selalu 

memberikan kasih sayang, semangat, curahan perhatian, dukungan dan 

menjadi seseorang yang mampu bertukar pikiran dengan penulis dalam 

rangka menyelesaikan studi magister akuntansi ini.  

5. Yang Terhormat Bapak Dr. Sumarno Zain, S.E., M.B.A., Ak. selaku 

pembimbing yang telah meluangkan waktu disela-sela kesibukan beliau untuk 

membimbing dan mengarahkan penulisan tesis ini. Beliau telah memberikan 

sumbangan pikiran yang amat berharga dari segi keilmuan demi tersusunnya 

tesis ini. Pertanyaan dan saran beliau meningkatkan motivasi dan menambah 

wawasan penulis. 

6. Yang Terhormat Bapak Dr. Wedi R. Kusumah, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku 

penguji yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan 

mengarahkan penulisan tesis ini agar lebih baik dari sebelumnya. Pertanyaan 

dan saran beliau meningkatkan motivasi dan menambah wawasan penulis. 

7. Yang Terhormat Bapak Dr. Bram Hadianto, S.E., M.Si. selaku penguji yang 

telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan mengarahkan 

penulisan tesis ini agar lebih baik dari sebelumnya. Pertanyaan dan saran 

beliau meningkatkan motivasi dan menambah wawasan penulis. 

8. Yang Terhormat Ibu Dr. Rapina, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program 

Magister Akuntansi  Universitas Kristen Maranatha. 

9. Yang Terhormat Bapak Dr. Mathius Tandiontong, S.E., M.Si., Ak., CA. 

selaku Dekan Fakultas Ekonomi Magister Akuntansi  Universitas Kristen 

Maranatha. 



10. Yang Terkasih teman-teman Magister Akuntansi Akuntansi Universitas 

Kristen Maranatha angkatan 19 tahun 2015, Daniel, Dery, Efi, Eko, Ervani, 

Gideon, Ingrid, Michelle, Renita, Soirin, Sulis, Yulia dan Zai yang selalu 

memberikan semangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 

11. Yang Terkasih teman-teman Tata Usaha Magister Akuntansi Akuntansi  

Universitas Kristen Maranatha, Andy dan Rara yang selalu mendukung dan 

memberikan informasi kepada penulis dalam proses studi sampai pada tahap 

penulisan tesis ini. 

12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

membantu dalam penyelesaian studi penulis secara langsung maupun tidak 

langsung. 

 

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh 

dari kata sempurna, namun penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang memerlukan. 

Akhir kata, semoga kasih dan karunia dari Allah SWT selalu menyertai kita 

semua. 
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