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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat 

dan hidayah-Nya serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skiripsi yang berjudul “Analisis Rasio 

Keuangan Dalam Memprediksi Financial Distress Pada PT. Bakrie And 

Brothers, Tbk Tahun 2008-2017”.  Skripsi ini merupakan salah satu syarat 

dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Sarjana (S1) di Fakultas 

Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti telah mendapat banyak bantuan dan 

petunjuk yang sangat berguna dari berbagai pihak. Juga menyadari bahwa dalam 

penulisan skripsi ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan 

ucapan terimakasih atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah 

diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, kepada : 

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Hasan Basri dan Ibu sariah yang telah 

memberikan curahan kasih sayang berupa doa, dukungan, bimbingan, dan 

nasihat yang luar biasa serta kesabaran dan ketawakalan yang patut 

dicontoh dan diterapkan sehingga penulis skripsi ini bisa terselesaikan 

dengan baik. 

2. Bapak Prof. Dr. Rudi Priyadi, Ir., MS., Selaku rektor Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya. 

3. Bapak Dr. H. Dedi Kusmayadi, SE., M.Si.Ak.CA Selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Siliwangi. 
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4. Ibu Hj. Elis Mulyani ,S.E., M.M Selaku Ketua Jurusan Mananejemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. 

5. Bapak Prof. Dr. H. Deden Mulyana, S.E., M.M. Selaku Pembimbing I atas 

kesabaran, waktu, perhatian, bimbingan dan arahannya dalam penulisan 

skripsi ini. 

6. Ibu Dewi Permata Sari S.E., M.M Selaku pembimbing II I atas kesabaran, 

waktu, perhatian, bimbingan dan arahannya dalam penulisan skripsi ini. 

7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian 

skripsi maupun dalam kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan 

Universitas Siliwangi. 

8. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu dalam 

skripsi ini. 

Semoga Allah SWT berkenan untuk membalas budi baik semua pihak yang telah 

memberikan inspirasi, dorongan, bantuan, pengarahan, dan bimbingan kepada 

peneliti. Dan akhir kata peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki 

banyak kekurangan dan sangat memerlukan banyak sekali perbaikan. Oleh karena 

itu diharapkan adanya saran dan kritik dari semua pihak yang bersifat membangun 

demi kesempurnaan skripsi ini. 

 

Tasikmalaya, 29 Februari  2019 

Hotimahtus sadiah 
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