KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kehadiran Allah SWT serta junjungan nabi besar kita
Muhammad SAW juga para sahabatnya, karena atas rahmat dan karunianya sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ”ANALISIS RASIO
LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, PROFITABILITAS, DAN AKTIVITAS
SEBAGAI DASAR PENILAIAN KINERJA PT ULTRA JAYA MILK TBK
YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2000-2009” yang merupakan salah satu
syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyelesaikan tugas akhir program studi
sarjana S-1 jurusan Akuntansi, fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul.
Selama penulis melakukan penelitian pada buku-buku referensi sampai
dengan laporan tugas akhir ini, penulis juga telah mendapatkan bimbingan serta
mendapatkan dorongan maupun bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat
menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis
ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :
1. Bapak Dr. Arief Kusuma, MBA, selaku Rektor Universitas Esa Unggul.
2. Bapak Dr. MF Arrozi, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Esa
Unggul.
3. Bapak Drs. Daulat Freddy, Ak. MM selaku Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Indonusa Esa Unggul.
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4. Bapak Abubakar Azhary, SE, M. Acc selaku Dosen pembimbing yang telah
meluangkan waktu, memberikan bimbingan, pikiran dan pengarahan yang sangat
berharga kepada penulis hingga selesainya proposal skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu,
terima kasih atas segala ilmu yang telah di berikan kepada penulis.
6. Kepada Papa dan Mama yang telah membesarkan, mendidik, membimbing dan
membiayai serta memberikan motivasi, doa dan kasih sayangnya kepada penulis.
7. Kepada Nenekku yang telah memberikan dorongan dan motivasinya kepada
penulis.
8.

Adik-adikku, Vera, Novi dan Rifan terima kasih semangat dan dukungan moril
yang telah diberikan selama ini kepada penulis.

9. Kepada Darmawansyah terima kasih yang telah memberikan motivasi, waktu dan
perhatiannya kepada penulis.
10. Teman-temanku Petty, Dian Samanda, dan Doni serta teman-teman yang tidak
dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan
memotivasi kepada penulis.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2006 yang tidak dapat penulis sebutkan satu
persatu yang telah mendorong, baik secara langsung maupun tidak langsung
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan
yang masih harus perbaiki. Untuk itu penulis dengan senang hati menerima segala
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saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan dimasa yang akan datang.
Semoga skripsi ini dapat berguna bagi orang yang membacanya.

Jakarta, Maret 2011
Penulis

(Yunita Wulandari)
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