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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis 

Pengaruh Siklus Konversi Kas terhadap Profitabilitas melalui Likuiditas pada 

Perusahaan Ritel yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016” 

dengan sebaik-baiknya. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah 

satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada studi Manajemen di STIE 

Malangkuçeçwara.  

 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari 

bantuan dan bimbingan berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan 

dengan baik meskipun masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dalam 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran, kemudahan dan anugrah yang 

sangat luar biasa dalam hidup ini  

2. Bapak Drs. Bunyamin, MM, Ph.D. selaku ketua STIE Malangkuçeçwara yang 

telah mengizinkan penulis menempuh pendidikan di STIE Malangkuçeçwara. 

3. Ibu Dra. Sri Yati, MM. selaku dosen pembimbing yang membantu dalam 

penyusunan skripsi dan selalu menasehati agar menjadi pribadi yang lebih baik. 

4. Bapak Drs. Zainul Arifin, MM selaku dosen wali yang memberi pengarahan, 

saran, dan informasi yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan. 

5. Seluruh dosen dan staff STIE Malangkuçeçwara atas bimbingan dan ilmu yang 

telah diberikan. 

6. Ibu tercinta Retno Winarni, Bapak Adi Wiyono, kakak Riskhi Indah dan Fitria 

Rahmawati, serta keponakan tersayang Affan, yang memberi motivasi dan 

dukungan dalam segala hal, serta menjadi penghibur di segala keadaan. 

7. Andani dan Riska Wijayanti, sahabat sejak menjadi mahasiswa yang selalu 

bersedia menjadi penghibur dan selalu menemani selama masa perkuliahan. 
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8. Mbak Olip dan Yunita, sahabat sekaligus kakak yang selalu menjadi pelindung 

garis depan ketika sedang kesusahan, serta menjadi informan terlengkap dan 

terpercaya ketika dibutukan. 

9. Rigina dan Sisca, teman seperjuagan yang selalu menjadi penyemangat dan 

pengingat untuk penyelesaian skripsi ini.  

10. Atika Mardanila, sahabat sejak SMA yang bersedia menjadi informan dan 

menemani kemanapun untuk keperluan skripsi, serta memberikan pandangan 

tentang dunia setelah lulus dari perkuliahan. 

11. Semua teman-teman angkatan 2013 dan pihak lainnya yang tidak dapat 

disebutkan satu per satu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi dan melalui masa perkuliahan dengan baik. 

 

Penulis sebagai penyusun laporan ini menyadari bahwa laporan ini masih banyak 

kekurangan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca 

dan memberikan inspirasi untuk penelitian selanjutnya. Semoga Allah SWT berkenan 

membalas kebaikan hati semua pihak yang membantu dan mencurahkan kasih sayang 

serta Ridho-Nya pada kita semua agar memperoleh kehidupan yang lebih baik. 
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