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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan  kepada Tuhan Yesus Kristus, oleh karena 

kasih, penyertaan dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi yang berjudul : “Modifikasi Model Prediksi Kebangkrutan Zmijewski Pada 

Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Listing di BEI Periode 2012-2016.” 

 Sebagaimana tugas akhir diharuskan bagi setiap mahasiswa untuk dibuat 

dalam rangka menyelesaikan program studi sarjana strata 1 (S-1) Manajemen dan 

juga sebagai syarat sidang sarjana, maka penulis membuat karya ilmiah berikut ini 

dengan judul : Modifikasi Model Prediksi Kebangkrutan Zmijewski Pada Perusahaan 

Sektor Pertambangan Yang Listing di BEI Periode 2012-2016”. Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji pengaruh variabel model kebangkrutan Zmijewski terhadap  

model prediksi kebangkrutan perusahaan dan memodifikasi model prediksi 

kebangkrutan Zmijewski agar dapat di aplikasikan untuk memprediksikan 

kebangkrutan pada perusahaan sektor pertambangan yang  tercatat di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012 – 2016.  

 Peneliti, sebagaimana manusia pada umumnya, menyadari bahwa penelitian 

ini belum mendekati kata sempurna dan diwarnai oleh banyak kekurangan.Oleh 

karena itu, penulis sangat terbuka dalam menerima kritik dan saran yang membangun 

demi perbaikan tugas akhir ini. Penelitian ini hanya menganalisis pengaruh variabel 

dari model kebangkrutan Zmijewski serta memodifikasi model prediksi kebangkrutan 

Zmijewski agar dapat diaplikasikan pada perushaan sektor pertambangan saja. 
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Tingkat akurasi yang dihasilkan dari model ini pun tidak cukup tinggi jika 

dibandingkan dengan model kebangkrutan lainya. 

 

Selanjutnya, karya ilmiah ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dari berbagai 

pihak. Karena itu, dalam kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima 

kasihdan apresiasi yang sebesar-besarnya pertama-tama Peneliti juga memberikan 

yang sedalam-dalamnyakepada para pihak yang telah berkontribusi dalam 

penyusunan skripsi ini:  

1. Orangtua tercinta, Kang, Edy Jusuf dan Virna Iswati yang kontribusinya tak 

terhingga dalam memotivasi dan mendukung peneliti dalam menempuh 

pendidikan demi mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Kristen 

Maranatha 

2. Bapak Dr. Drs. Mathius Tandiontong, M.M., Ak. selaku dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Kristen Maranatha yang telah member kesempatan 

kepada saya untuk menjalani skripsi pada semester ini. 

3. Ibu Nonie Magdalena, S.E., M.Si., selaku ketua Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha 

4. Bapak Dr. Benny Budiawan Tjandrasa, S.E., M.M., selaku dosen wali yang 

telah memberikan saya kesempatan untuk menjalani skripsi pada semester ini 

dan membimbing saya selama menempuh pendidikan di Universitas Kristen 

Maranatha 

5. Ibu Dr. M. Sienly Veronica, S.E., M.M., selaku dosen pembimbing yang telah 

membantu, mengarahkan dan menuntun penulis selama proses penyusunan 

skripsi, hingga pada akirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. 
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6. Ibu Yolla Margaretha, S.E., M.M., selaku kepala Bidang Relasi dan Alumni 

Universitas Kristen Maranatha atas dukungan, dan motivasi yang diberikan 

kepada penulis  selama proses penyusunan skripsi. 

7. Putro Haryono Wismoyo, S.E. , Aura Kristiani, S.E. , Ricky, Bernando Julius 

Wijaya, dan Stanley Margono , selaku sahabat penulis  yang sudah 

memberikan bantuan, masukan, motivasi, dan dukungan yang diberikan 

kepada penulis  selama proses penyusunan skripsi. 

8. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Kristen Maranatha, terutama dari jurusan 

Manajemen angkatan 2014 yang terus membantu dan mendukung penulis 

dengan sumbangsih ide-ide terkait penyusunan skripsi ini 

9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah 

membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini 

 

Akhir kata, semoga Tuhan Yesus Kristus mencurahkan berkat-Nya terhadap 

seluruh pihak terkait, baik yang telah disebutkan ataupun belum, yang telah 

membantu terlaksananya penelitian ini. Peneliti berharap  semoga penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi para pembaca. 

 

Terima kasih, 

Bandung, Desember 2017 

 

Tommy Fernando 
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