KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmaanirrahiim, Alhamdulillahirabbil’alamiin puji syukur penulis
panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan
salam bagi junjungan Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarganya,
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Current
Ratio dan Debt To Equity Ratio Terhadap Return On Asset Pada Perusahaan
Aneka Industri yang terdaftar di BEI periode 2012-2016” sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar strata satu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program
Studi Akuntansi Universitas Mercu Buana.
Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas dari
kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan dan serta pengalaman.
Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang
sangat berarti dari berbagai pihak. Khususnya penulis mengungkapkan rasa
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Sabarudin Muslim, SE., M.Si.
selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran,
bimbingan, semangat, ilmu pengetahuan dan nasihat yang sangat bermanfaat yang
telah diberikan kepada penulis. Penulis juga berterimakasih kepada :
1. Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas Mercu Buana.
2. Dr. Harnovinsyah Ak., M.Si.,CA., CIPSSAS., CMA selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.
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3. Dr. Fardinal, SE., M.Si.,Ak Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.
4. Seluruh dosen-dosen dan Staf Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan ilmu dan
pembelajaran diri melalui suatu kegiatan belajar mengajar dengan dasar
pemikiran analitis dan pengetahuan yang baik.
5. Kedua orang tua yang hebat, Ibu dan Bapak, terimakasih untuk cinta dan
kasih sayang, darah, keringat, semangat, nasihat dan motivasi yang tiada
henti, serta doa yang tulus yang selalu mengiringi setiap langkah perjalanan
hidup penulis.
6. Keluarga tercinta yang tak pernah henti memberikan semangat dan
kehangatan keluarga Mba Wiwin, Mba Tri, Mamo, Mas Budi, Mas Muji dan
lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-satu.
7. Sahabat-sahabat yang tersayang Vita, Puput, Putri, Tiara, Hetti, Intan, Yukeu,
Jani, Vera, Eva, Dwi, Suci, Ana, Helmy, Mbae, Pipit dan yang lainnya
terimakasih atas kebersamaan yang selalu dibangun dan kegokilan, masukan,
kritikan dan motivasi yang tiada hentinya, serta selalu mampu menjadi
pundak dan telinga ketika penulis mencurahkan rasa lelah dan menyerah yang
selalu datang. Kalian mampu membangkitkan kembali semangat penulis.
8. Teman-teman seperjuangan S1 Akuntansi angkatan 2014 yang namanya tidak
dapat disebutkan satu-persatu. Terimakasih banyak atas kebersamaan dan
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kerjasama selama masa perkuliahan dan masa-masa penulis skripsi, semoga
kita selalu sukses dan dibawah lindungan Allah SWT.
9. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah
membantu dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini memiliki kekurangan dan
kelemahan. Oleh karena itu saran dan kritik membangun sangat diharapkan untuk
kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk
penulis tetapi juga pihak lain seperti pembaca yang bisa mendapat manfaat dari
penulisan skripsi ini.

Jakarta, 09 Agustus 2018

Siti Eriyah
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