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KATA PENGANTAR 

 
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“PENGARUH CURRENT RATIO (CR), DEBT TO EQUITY RATIO (DER) 

DAN TOTAL ASSET TURNOVER (TATO) TERHADAP RETURN ON 

ASSET (ROA) (Studi Kasus Pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk).” 

Penulisan skripsi ini disusun untuk untuk memenuhi salah satu syarat 

dalam memperoleh gelar sarjana manajemen pada program studi manajemen, 

Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Penulis menyadari bahwa 

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, Baik dalam segi penulisan maupun tata 

bahasanya dikarenakan keterbatasan yang dimiliki penulis baik dalam hal 

pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang 

bersifat membangun guna perbaikan di masa yang akan datang dan penulis 

berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususya bagi penulis sendiri umumnya 

bagi pembaca. 

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bimbingan, 

dorongan dan bantuan dari berbagai pihak dalam bentuk moril maupun materil. 

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir., M.S Selaku Rektor Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya. 

2.  Prof. Dr. H. Dedi Kusmayadi, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA. Selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 
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3. Elis Listiana Mulyani, S.E., M.M Selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Siliwangi. 

4. Gusti Tia Ardiani, SE., M.M. Selaku Koordinator Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya  

5. H. Nana Sahroni S.E., M.M. Selaku Pembimbing I yang telah banyak 

memberikan bimbingan, pengarahan, saran, dan motivasi dalam menyusun 

skripsi. 

6. Deasy Lestary Kusnandar S.E., M.Si., Selaku Pembimbing II yang telah 

banyak memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dalam menyusun 

skripsi. 

7. Seluruh Dosen dan Staff pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.  

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas 

bantuannya dalam terselesaikannya skripsi ini. 

Akhir kata penulis mohon kritik dan saran untuk penyempurnaan karya 

tulis dimasa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca dan peneliti lainnya khususnya Mahasiswa Manajemen 

Fakultas Ekonomi, Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

 

Tasikmalaya, Januari 2021 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia-Nya tak lupa Shalawat serta salam 

penulis haturkan kepada jungjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan banyak 

mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, karya tulis ini saya persembahkan 

untuk: 

1. Orang tua. Bapak dan Mama terimakasih banyak atas segala 

perjuangan, didikan, motivasi, do’a, kasih sayang yang telah diberikan 

dalam setiap langkah dan usaha untuk mewujudkan setiap harapan 

penulis. 

2. Saudara saya, Mario M. Suyatna dan Donovan Suyatna yang selalu 

memberikan do’a serta memberikan motivasi kepada penulis. 

3. Orang-orang terdekat saya Intania Ihsani, Dinda N. Murida, Nisa 

Mutiara, Amelia Anwar, Denia Calvina Izumi, Evi Yulianti, Hilwa 

Ananda yang selalu memberikan do’a, dukungan dan semangat untuk 

penulis. 

4. Untuk semua teman-teman saya, terimakasih atas dukungan, do’a 

serta semangat yang telah diberikan kepada penulis. 

 

 

 

 


