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KATA PENGANTAR 

 

      Segala puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul “Pengaruh Penjualan Kredit dan Perputaran Piutang terhadap 

Laba Bersih Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia 

Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar di BEI Tahun 2012 - 2016”. Skripsi ini 

merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas dari 

kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. 

Penyusunan  skripsi  ini  tidak  lepas  dari  bimbingan,  bantuan  dan  dukungan  

yang sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Bapak Sabarudin Muslim, SE, 

M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu dan 

bimbingan, semangat, pengetahuan dan nasihat-nasihat yang bermanfaat  yang 

telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis 

hanturkan alhamdulillah atas kekuatan Allah SWT yang telah mencurahkan 

anugerahnya dan ingin berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu 

dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada : 

1. Alm. Ibu Sunarsih karena berkat doa dan restu beliau bisa meneruskan masuk 

kuliah, walaupun hasil akhirnya beliau tidak dapat menyaksikan anaknya 
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berhasil. Tapi saya yakin Ibu akan bahagia melihat apa yang sudah saya raih 

saat ini. 

2. Untuk Nenek Mami, Adik saya Yogi Suhendar yang sudah membantu dalam 

pengetikan. Bapak Muhamad yang telah memberikan dukungan doa dan 

material kepada saya. 

3. Bapak  Dr.  Ir.  Arissetyanto  Nugroho,  MM  selaku  Rektor  Universitas  

Mercu Buana. 

4. Bapak Sabarudin Muslim, SE., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah memberikan saran, waktu, bimbingan, semangat, pengetahuan dan 

nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat kepada penulis. 

5. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana. 

6. Bapak Dr. Fardinal, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

7. Seluruh dosen dan staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Mercu Buana yang telah memberikan ilmunya. 

8. Untuk Ibu Merry makasih karena sudah diberi izin waktu keluar kantor untuk 

penyelesaian skripsi dan Azizah Nisa yang siap kasih pinjam motor untuk 

perjalanan dari kantor ke kampus. 

9. Seluruh   sahabat-sahabat   tercinta   yang tidak pernah lelah memberikan 

semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi kepada penulis (GoBigger : 

Mega, Fifih, Ratih, Rosi, Putri, Sylvi, Kevin, Wisnu ) Bintang, Rimah. 
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10. Untuk Nur Reni dan Lorina yang selalu membantu memberikan ilmu dan 

motivasi. 

11. Untuk Mr. Z yang selalu memberikan dukungan semangat dan material, dan 

menanti untuk segera menghalalkan. 

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan 

bantuan, doa dan dukungannya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah 

SWT. Aamiin. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik 

yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat 

menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.  

Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan diri, penulis mohon maaf 

apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini.  

 

 Jakarta, 16 Maret 2018 

 

 

       Yuli Murdiyanti 
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