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KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah-Nya sehingga 

saya bisa menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Pengaruh Aset, Modal dan 

Liabilitas Terhadap Profitabilitas Perusahaan yang Terdaftar di LQ45 tahun 2015 – 

2017 / 2013 – 2017”. Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh aset, modal 

dan liabilitas terhadap keuntungan yang didapatkan perusahaan yang secara konstan 

terdaftar di LQ45 selama tahun penelitian. 

 Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum sepenuhnya sempurna bahkan 

masih jauh dari kata sempurna karena adanya kendala dan kekurangan disampingnya. 

Kendalanya adalah dalam hal pengumpulan data, bahwa data yang saya dapatkan 

hanya dalam rentang waktu 2013 hingga 2017 sajadan tidak bisa mengumpulkan data 

untuk tahun sebelum 2013. Kekurangan lainnya dari penelitian ini adalah tidak semua 

perusahaan yang terdaftar di LQ45 saya teiliti dan dijadikan sebagai objek penelitian. 

Karena hanya perusahaan – perusahaan yang konstan berada di LQ45 saja yang 

menjadi objek penelitian tugas akhir penulis. Maka penulis tidak bisa 

mempresentasikan semua perusahaan yang terdaftar di LQ45 karena penulis 

menggunakan beberapa kriteria. 

 Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada pihak 

– pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini : 

1. Bapak Candra Sinuraya, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah 

bersedia menyempatkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran dan 

arahan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir ini.  

2. Bapak Dr. Mathius Tandiontong, S.E., M.M., CA. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Kristen Maranatha dan juga sekaligus sebagai dosen 

wali yang telah memberikan motivasi dan pengarahan selama penulis 

menjalani proses belajar di Program Studi Akuntansi Universitas Kristen 

Maranatha. 

3. Ibu Elizabeth I. Marpaung, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku ketua Program Studi 

Akuntansi Universitas Kristen Marantha. 

4. Ibu Debbianita, S.E., M.S., Ak. selaku sekretaris Program Studi Akuntansi 

Universitas Kristen Maranatha yang telah memberikan motivasi dan semangat 

kepada penulis disaat – saat hampir kehilangan harapan. 

5. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Maranatha yang 

telah memberikan ilmu dan juga pengalaman hidupnya kepada penulis. 

6. Orang Tua, Bapak Rochmat T. Sudrajat dan Ibu Nani Sumarni yang telah 

memberikan doa, motivasi, semangat, cerita pengalaman hidup, materi, 

nasihat dan saran kepada penulis tiada henti. 

7. Kakak penulis, Julian dan kakak ipar, Deva yang telah menjadi bagian dari 

perjalanan penulis dalam menyusun tugas akhir. 
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8. Teman – teman seperjuangan dari awal perkuliahan, Feni, Selma, Stefani, 

Praise, Triana, Sarah dan Fitri, hingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir 

ini walau tidak tepat waktu tetapi selesai di waktu yang tepat. Terutama 

penulis berterima kasih kepada Selma dan Feni yang selalu siap mendengar 

keluh kesah penulis tentang segala macam hal. 

9. Teman – teman saya yang lainnya seperti Ulfah, Pitaloka, Silfiana, Devina, 

Nadia, Aditya, Maulana, Rama, yang telah menghibur dan memberikan 

semangatnya agar penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 

10. Fadhil  Prastowo yang telah memberikan energi positifnya, motivasi, saran, 

semangat, arahan dan kasih sayangnya kepada penulis hingga bisa bertahan 

sampai akhir dan menyelesaikan tugas akhir. 

11. Teman seperjuangan tugas akhir, Rony Gunawan yang sama – sama berjuang 

dan telah memberikan semangatnya kepada penulis selama proses penyusunan 

tugas akhir. 

12. Serta semua pihak dan teman – teman yang tidak bisa disebutkan namanya 

satu per satu oleh penulis yang telah memberikan semangat, hiburan dan 

bantuan selama perkuliahan dan selama penyusunan tugas akhir. 

Akhir kata, semoga Tuhan selalu melimpahkan kebahagiaan dan kemudahan 

kepada kita semua atas apa yang telah diberikan dalam bentuk apapun itu. Semoga 

tugas akhir ini bisa menjadi manfaat dan acuan baru bagi orang yang membaca. 

Amin. 

 

Bandung, Juni 2018 

 

 

(Nidya Karina) 
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