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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha 

penyayang, atas rahmat dan ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Tesis ini dengan judul : “Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, dan Solvabilitas 

terhadap Financial Distress pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2015-2017”. 

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan 

jenjang Strata-2 (S2) pada Program Studi Magister Manajemen S2 pada 

Universitas Negeri Jakarta. 

 Dalam penulisan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya petunjuk, 

bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada 

kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Dr. Agung Wahyu Handaru ST,MM selaku Ketua Program Studi 

Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta. 

2. Ibu Dr. Rida Prihatni SE, Ak. M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan 

Bapak Agung Dharmawan Buchdadi Ph.D selaku Dosen Pembimbing II 

bagi penulis dalam penyusunan Tesis ini, serta yang selalu memberi 

masukan-masukan, motivasi, serta pencerahan bagi penulis selama 

kegiatan penyusunan Tesis ini.  

3. Bapak dan Ibu Dosen Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta, 
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yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman yang tentunya akan 

sangat bermanfaat untuk kedepannya. 

4. Khusus untuk Ibu yang selalu memberikan do’a, dukungan dan kasih sayang 

serta perhatian kepada penulis. 

5. Keluarga besar di Madiun yang selalu memberikan masukan dan pengarahan 

do’a, dorongan, dan  semangat kepada penulis  

6. Seluruh teman-teman perkuliahan jurusan Magister Manajemen Universitas 

Negeri Jakarta Angkatan XIII yang sangat banyak membantu dan 

memberikan dukungannya 

7. Teman-teman Kantor di Kantor Pusat Bank Woori Saudara Indonesia 

1906,Tbk, yang telah memberikan motifasi, dukungan, dan kesempatan bagi 

penulis. 

8. Serta semua pihak yang telah banyak membantu baik yang terlibat secara 

langsung maupun tidak langsung. Terima kasih atas bantuannya. 

 

Semoga penyusunan Tesis ini dapat memberikan manfaat serta masukan 

bagi para pembaca. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis berharap 

semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis 

mendapat imbalan yang berlipat dari Allah SWT. 

  Jakarta, 30 Juli 2019 

 

                                                                                               Moch Rusli 
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