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Alhamdulillahirabbil’alamin, penulis panjatkan puji dan syukur kepada 

Allah SWT pemilik alam semesta dan segala isinya, yang dengan Maha Rahman 

dan Maha Rahiim-Nya telah memberikan kemudahan dan kelancaran penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Tidak lupa shalawat serta 

salam ditujukan untuk teladan umat, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, 

keluarga dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. 

Skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Earning Per Share (EPS),  

Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) Terhadap 

Return Saham (Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015)” disusun untuk memenuhi dan 
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Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan 
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Herawati yang mana telah memberikan pengorbanan yang begitu besar, kasih 

sayang, didikan dan arahan serta doa yang tiada henti-hentinya bagi penulis. 
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