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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi atas rahmat, 

hidayah dan karunia-Nya serta sholawat dansalam penulis ucapkan kepada 

junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menjadi panutan dan 

menunjukkan jalan yang terang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “Pengaruh Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Dan 

Economic Value Added (EVA) Terhadap Return Saham”. Skripsi ini disusun 

untuk memenuhi salah satu syarat akademik dan untuk memperoleh gelar sarjana 

Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama Bandung. 

Penulis menyadari bahwa baik dalam pengungkapan, penyajian dan 

pemilihan kata-kata maupun pembahasan materi skripsi ini masih jauh dari 

sempurna.Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan 

saran, kritik, dan segala bentuk pengarahan dari semua pihak untuk perbaikan 

skripsi ini. 

Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan 

dukungan dari berbagai pihak.Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis 

sampaikan kepada semua pihak yang telah dengan ikhlas membantu proses 

penyelesaian penelitian ini, terutama kepada: 

1. Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat, hidayah, 

kemudahan, dan ampunan kepada hamba-Nya, hanya kepada-Mu lah 

hamba memohon dan meminta. 
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2. Kedua Orang Tua penulis yang tercinta yaitu Bapak Herry Herjana, 

B.E. dan Ibu Wiwi Roswita yang telah membawa penulis ke dunia ini 

dan telah mencurahkan segala nasihat, perhatian, dukungan, semangat 

serta kasih sayang dan doa yang tulus yang selalu dipanjatkan dan 

diberikan untuk kesuksesan dan kelancaran penulis. 

3. Adikku tercinta Tika Purnama Sari yang selalu memberikan semangat 

dan doa dalam setiap langkahku. 

4. Ibu Evi Octavia, S.E., M.M., Ak., selaku dosen pembimbing yang 

penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk 

membimbing dan membantu serta memberikan arahan dan nasihat 

yang berarti demi kelancaran penyusunan skripsi ini.  

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.Si., Ak. (Alm), selaku 

ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama. 

6. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A, selaku Rektor Universitas 

Widyatama  

7. Bapak Dr. H Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Program studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.  

9. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Program Studi S-1 

Akuntansi Universitas Widyatama, yang telah mendidik dan 

memberikan ilmu pengetahuan. 

10. Adrikni Rahmawati yang selalu memberikan do’a, semangat dan selalu 

mendengarkan semua keluh kesah penulis, you are the best. 

11. Khusus untuk teman sekaligus keluarga seperjuangan sepanjang masa 

Brangslife Wicak, Randhi, Deni, dan Rialdi yang sudah memberikan 

banyak pelajaran serta pengalaman hidup yang tak ternilai, akhirnya 

lulus bareng. 

12. Seluruh keluarga besar Mainhall Holic Fauzan, Rifan, Vicky, Gislam, 

Bayu, Irham, Meta, Fuzzy, Linda, Vinda, Vivi, Achi, Gita, Richi, Putri, 

Icha monica, Desi, Diaz, Erma, Dina, Nuke, Rasyid, Devin, Irham, dan 
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lain-lainnya, thank you guy’s for making me laugh every time when we 

are together. 

13. Teman-teman Futsal Rony, Eki, Arma, Erwan, Rizky, Fajar, Randy 

Buuk, ipang, basir dan lain-lain semoga kegiatan ini terus belanjut. 

14. Teman-teman kelas A 2009 yang tidak bisa saya sebutkan satu per 

satu, terima kasih atas doa, dukungan, kekompakan dan 

kekeluargaannya.. 

15. Seluruh teman-teman Widyatama dan teman-teman seperjuangan 

terutama Akuntansi 2009 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu 

terima kasih atas bantuan, dukungan, dan doanya. 

16. Teman-teman diluar kampus yang selalu kasih dukungan dan semua 

pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah memberikan 

banyak sekali bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena 

keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Apabila terdapat hal-hal yang 

kurang berkenan, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena itu, 

saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 

 

 

Bandung, 3 Februari 2014 

Penulis 

 

 

 

Isya Purnama 


