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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr.Wb. 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas 

ridho dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Analisis Perbandingan Pengukuran Kinerja Perusahaan Menggunakan 

Metode Rasio Profitabilitas, EVA, dan MVA dalam Kaitannya dengan Harga 

Saham pada Perusahaan Kompas100 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2008-2012”. Dengan selesainya skripsi ini, maka terpenuhilah salah satu 

syarat yang diperlukan untuk dapat menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program 

Studi Manajemen pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi terciptanya karya tulis yang 

lebih baik dimasa yang akan datang. 

 Akhir kata, semoga skripsi ini memberikan manfaat khususnya bagi penulis 

dan umunya bagi pembaca untuk meningkatkan keilmuan dalam bidang keuangan. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

Bandung, Februari 2014 

Penulis, 

 

 

Raynaldo Ferrari Reimundo 
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semangat tiada hentinya kepada penulis, pendorong untuk penulis agar terus 
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penulis 
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Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas 

segala kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi semua pihak yang membacanya. Dan akhirnya kepada Allah SWT jualah kita 

memohon Ridho-Nya, semoga selalu berada dalam lindungan-Nya. Amin. 




