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  KATA PENGANTAR 

 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat 

menyelesaikan usulan penelitian ini yang berjudul PENGARUH MODAL KERJA 

TERHADAP NET PROFIT MARGIN. 

Usulan penelitian ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

penulisan skripsi guna memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa usulan penelitian ini masih jauh dari 

sempurna karena terbatasnya pengetahuan, kemampuan serta pengalaman yang 

penulis miliki. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang memerlukan. 

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan 

pengarahan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam 

kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada :  

1. Kedua orang tua tercinta yang dengan penuh kasih sayang dan penuh 

kesabaran telah memberikan dukungan serta do’a dalam setiap langkah 

penulis. 

2. Bapak Prof. Dr. H.Rudi Priyadi. Selaku Rektor Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya. 

3. Bapak Dr. H.Asep Asep Budiman, SE,MP. Selaku Dekan Fakulatas Ekonomi 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 
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4. Bapak Dr. Jajang Badruzaman, SE.,M.Si.,Ak.CA Selaku Ketua Program 

Studi Akuntansi Universitas Siliwangi Tasikmalaya dan pembimbing 

pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, saran serta pengarahan 

kepada penulis sampai terselesaikan. 

5. Ibu Euis Rosidah, SE.,M.Ak. Selaku Dosen Wali Kleas A Jrusan Akuntansi 

Angkatan 2008 dan Selaku Pembimbing Utama yang telah sabar memberikan 

bimbingan, saran serta pengarahan kepada penulis sampai terselesaikannya 

skripsi ini. 

6. Bapak Iwan Hermansyah, SE,M.Si.,Ak.CA Selaku Pembimbing Pendamping 

yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, saran serta pengarahan 

kepada penulis sampai terselesaikannya usulan penelitian ini. 

7. Seluruh staf dan karyawan di lingkungan Fakulatas Ekonomi Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya. 

8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2008 khususnya Akuntansi A umumnya 

semua angkatan 2008 yang telah memberikan motivasi kepada penulis. 

9. Keluarga besar Siliwangi Futsal yang selalu mensupport dan memberikan 

motivasi. 

Rasa hormat dan terima kasih yang mendalam bagi semua pihak yang 

tidak. dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala dukungan dan do’anya, 

semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada 

penulis, Amiin. 
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Tasikmalaya, Juli 2014 

 

                                                                                         Penulis 

 


