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KATA PENGANTAR 

 

Yang pertama ingin saya sampaikan adalah rasa syukur yang amat besar terhadap 

Allah SWT atas kesempatan yang telah saya lalui. Proses yang panjang dan 

melelahkan dalam penelitian ini terasa terbayar lunas dengan hasil yang telah 

didapatkan, tentu tidak akan terjadi tanpa adanya kuasa Allah SWT. 

Melalui coretan ini pula, barangkali yang coba saya ungkapkan adalah perasaan 

lega. Lega karena pada akhirnya saya adalah salah satu dari sekian banyak orang 

yang memiliki gelar SE. Yang artinya bahwa saya sudah meningkat satu level 

daripada 4 tahun yang lalu. Mudah – mudahan ini bermanfaat untuk kehidupan 

baru yang akan saya hadapi, Amin. 

Banyak orang mengatakan bahwa “ apa yang sudah kamu lakukan adalah batu 

loncatan untuk sesuatu yang akan datang”. Saya lebih suka memahami hal ini 

dengan berpikir bahwa saya akan siap 100% jika nantinya saya akan menghadapi 

situasi seperti itu lagi, bahkan akan saya lakukan dengan lebih baik. Harapan saya 

adalah, apa yang sudah saya tempuh di STIE Malangkucecwara bisa berguna dan 

menjadikan saya insan yang lebih baik lagi. 

Awal saya mengerjakan skripsi, banyak sekali ide -ide bermunculan di kepala 

saya. Sulit rasanya menentukan mana yang lebih baik daripada yang lainya. 

Namun pada akhirnya saya menentukan judul yaitu “ ANALISIS RASIO DAN 

METODE Z SCORE UNTUK MENILAI KINERJA DAN KESEHATAN 

KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR PAKAN 

TERNAK PERIODE 2014 – 2016. 

Tentu skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Entah itu 

berupa saran, nasihat, atau berupa doa yang saya yakin sangat membantu proses 

penelitian ini. Maka dengan ini, saya ingin mencapaikan banyak – banyak terimah 

kasih kepada : 

1. Bapak Drs. Bunyamin,M.M , PhD , selaku Kepala STIE 

MALANGKUÇEÇWARA MALANG, atas bantuannya selama saya 

mengerjakan skripsi. 

2. Ibu Dra. Sri Indrawati,M.M , selaku dosen pembimbing saya, yang sudah 

terlalu sering saya repoti. Terima kasih atas segala bantuan dan 

bimbingannya. 

3. Seluruh Bapak / Ibu Dosen di STIE MALANGKUÇEÇWARA 

MALANG, atas perhatian dan kesungguhan dalam memberi banyak ilmu 

kepada saya selama 4 tahun ini. 

4. Seluruh teman-teman saya di STIE MALANGKUÇEÇWARA MALANG, 

atas kehangatan, kedamaian  dan kekompakan yang terjalin selama 4 tahun 

ini. 
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5. Kedua orang tua saya, yang selalu mendukung dan mendoakan  saya tiada 

henti selama 23 tahun umur saya ini. 

6. Sahabat-sahabatku yang terlebih dahulu merasakan bangku kuliah. 

Terimakasi telah menjadi teladan sehingga saya mampu menyusul dengan 

segera.  

7. Teman – teman yang sudah saya anggap keluarga  dan semua pihak yang 

berarti dalam skripsi saya,  Ardi, Ipul, Rijal, Ucup, Pakplek, Riski, Nahdli, 

Gusdika,Hamzah, Yani, Afif, Ika Nuraini, Lilis, memed, Emilia, Friska, 

Lita, syawal, Ali, Rohman. 

8. Teman – teman pondok pesantren Al Munawwaroh yang tidak lelah 

menasehati saya dengan dalil – dalil hehe. 

9. DNR Cafe yang selalu mendukung saya dan yang menjadi solusi ketika 

perut mulai lapar  hehe. 

10. Tak lupa juga kepada semua bakol kopi di Kota Malang yang terkadang 

menyediakan wifi, nongkrong gratis, parkir gratis  dll. Dan masih banyak 

yang lain, semuanya terimaksih banyak.   

 

Pada akhir alinea ini, jujur saya mengungkapkan kebahagiaan saya dan 

kedamaian hati saya, lewat kata demi kata yang tersusun dalam 5 bab, yang 

tertulis rapi, setelah halaman ini. Kata yang tersusun tidak mudah, tidak muncul 

dengan sendirinya, tapi saya sanggup menyelesaikannya dengan kesederhanaan 

kata yang bermakna. Makna yang timbul dari sebuah usaha, lalu usaha itu 

dikembangkan dengan ketelitian, dari situlah tercipta sebuah karya yang orang 

menamakannya SKRIPSI. Saya berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi 

pembaca, peneliti dan semua pihak yang ingin mengetahui lebih banyak isi 

skripsi ini. Amin. 

 

 Hormat saya, 

 

 Muhamad Arifin 


