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KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillahirabbil’alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Current Ratio, Debt to Asset 

Ratio, Total Asset turnover, dan  Sales Growth terhadap Return On Asset (Studi 

Empiris pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2014-2016)”. Skripsi ini dibuat Karena merupakan syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta. 

 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 Ibu Garin Pratiwi Solihati, SE, MM selaku 

dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, bimbingan, semangat, 

pengetahuan dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat yang telah diberikan kepada 

penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan Alhamdulillah 

atas kekuatan Allah SWT yang telah memberikan anugerahnya kepada penulis 

sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dan juga ingin berterima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada : 

1. Kedua orang tua (Pendi Susandi dan Umi Sumiati) tercinta atas doa dan kasih 

sayang serta motivasi yang tidak pernah berhenti serta pengorbanan mereka yang 

luar biasa setiap waktu. Semoga penulis selalu dapat memberikan yang terbaik dan 

menjadi anak yang berbakti. 

2. Kakak (Abdul Aziz, Nur Fadillah dan Muhammad Faris) serta adik (Angeline 

Anggraeni). Terimakasih atas doa, dukungan, canda dan tawa yang telah diberikan. 

3. Bpk. Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas Mercu Buana. 

4. Bpk. Dr. Harnoviansah, Ak., M.Si, CA., CIPSAS., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 
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5. Bpk. Dr. Fardinal, Ak., M.Si., CA. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

6. Seluruh dosen dan staff Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Mercubuana yang telah memberikan segenap ilmunya. 

7. Ardiansyah Maulana yang tidak pernah lelah membantu, menemani, mengantar 

kesana kemari dan selalu memotifasi penulis agar cepat menyelesaikan skripsi ini. 

8. Sahabat-sahabat Akuntansi dan seperjuagan (Lily Setiawati, Resti Febriyanti, Diah 

Lestari, Siti Saleha, Sintiawati, Dyah Kusumaningtyas) yang selalu memberi 

semangat dan ilmu, serta kenangan dalam menghabiskan waktu bersama layaknya 

keluarga dan sama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini. 

9. Teman-teman penulis yang selalu mendukung, memberikan canda tawa dan 

memotifasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Terimakasih atas do’a dan dukungan kalian semua. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena 

keterbatasan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran 

dan kritik yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan 

semua pihak yang terkait. Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan diri, 

penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini. 

 

       Jakarta, 07 April 2018 

 

             Irma Fitriyani 

 

 

 

 

http://digilib.mercubuana.ac.id/




