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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr, Wb 

Alhamdulilahi rabbil’alamin, dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan 

Puji dan syukur kepada kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan segala 

rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat Menyusun dan menyelesaikan draft Skripsi. 

Pada kesempatan ini penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak yang 

telah memberikan dorongan serta bantuan sehingga dapat menyelesaikan draft skripsi 

ini. Penyusunan draft skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna 

memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia, dengan draft skripsi yang 

berjudul “ Pengaruh Perputaran Modal Kerja, Perputaran Aktiva Tetap dan 

Pertumbuhan Penjualan Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan subsektor 

Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa efek Indonesia tahun 2014-

2019”  

Selama proses penyusunan draft skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan tanpa 

adanya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak baik dari segi materi maupun 

moril yang tidak terhingga nilainya, terutama kepada dosen pembimbing Ibu Iva 

Yustisia., SE., M.Si, yang telah senantiasa mengajar dan membina penulis, sehingga 

dapat terselesaikannya  skripsi ini dengan tepat waktu. Maka dari itu dengan segala 

kerendaha hati dengan rasa hormat serta rasa tulus, pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun 
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secara tidak langsung yang telah memberikan bantuannya kepada penulis, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, Selaku Rektor Universitas Komputer 

Indonesia 

2. Ibu Prof. Dr. Umi Narimawati Dra., SE., M.Si selaku Wakil Rektor I Bidang 

Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM).  

3. Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., Spec. Lic, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Komputer Indonesia 

4. Dr. Lita Wulantika, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Manajemen 

Universitas Komputer Indonesia 

5. Dr. Raeny Dwisanty, SE., M.Si Selaku Wali Dosen dan Ketua Sidang Skripsi 

genap tahun 2020 

6. Ibu Iva Yustisia, SE,. M.Si selaku Dosen Pembimbing Usulan Penelitian 

7. Staf Dosen Pengajar yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan serta 

dukungan kepada penulis selama perkuliah 

8. Staf Kesekretariatan Program Studi Manajemen yang telah memberikan informasi 

serta pelayanan 

9. Kepada Orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan serta do’a yang tidak 

ternilai kepada penulis 

10. Rekan Mahasiswa MN 6 Angkatan 2016 yang telah berjuang Bersama 

11. Rekan-rekan usualn penelitian yang senantiasa membantu dalam penyusunan 

skripsi ini  
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12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dan 

memberikan masukan 

Semoga segala bantuan, dukungan dan bimbingan yang telah diberikan kepada 

penulis dapat bermanfaat bagi kita semua. Perlu disadari bahwa dengan segala 

keterbatasan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena masih 

banyak kekurangan-kekurangan yang diakibatkan atas keterbatasan pengetahuan dan 

kemampuan yang penulis miliki, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik serta 

saran yang dapat membangun agar penyusunan karya tulis lainnya bisa menjadi lebih 

baik. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi peneliti 

dan umumnya bagi pembaca. 
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