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KATA PENGANTAR 

 

      Puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, 

nikmat dan karunia-Nya yang besar sehingga Peneliti dapat menyelesaikan 

penulisan laporan skripsi ini dengan judul “PENGARUH HASIL 

UNDERWRITING, LIKUIDITAS, PERTUMBUHAN MODAL SENDIRI DAN 

PERTUMBUHAN ASET TERHADAP PENCAPAIAN RASIO RISK BASED 

CAPITAL PADA PERUSAHAAN ASURANSI UMUM YANG TERDAFTAR 

DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN PERIODE 2011-

2015”. Tujuan penulisan laporan skripsi ini untuk memenuhi salah satu 

persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Strata Satu (S1), 

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Banyak 

kesulitan dan hambatan yang peneliti hadapi saat penyusunan laporan, namun 

berkat bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya laporan ini dapat 

diselesaikan.  

       Pada kesempatan ini,peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang membantu peneliti secara langsung maupun tidak langsung dalam 

menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada: 

1. Orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan doa, serta dukungan 

moril maupun materil; 

2. Bapak Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi Negeri 

Jakarta; 
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3. Ibu Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE., M.Si. Ak selaku Koordinator 

Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

yang telah memberikan saran dan dukungan kepada peneliti.  

4. Ibu Diah Armeliza, SE, M.Ak dan Ibu Marsellisa Nindito SE., M.Sc, Ak., CA 

selaku Dosen Pembimbing penulisan skripsi yang dengan sabar telah 

memberikan dorongan, motivasi, waktu dan bimbingannya kepada Peneliti. 

5. Seluruh dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang telah banyak membantu 

dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama praktikan duduk dibangku 

perkuliahan; 

6. Teman – teman S1 Akuntansi Alih Program 2015 yang telah menemani dan 

membantu peneliti, dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi 

ini. 

 

       Peneliti menyadari penulisan skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. 

Peneliti mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya 

sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan 

dan penerapan dilapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut. 
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