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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr.Wb. 

 

 Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala 

kehendak, ridho, berkah, rahmat, anugerah dan karunia yang telah dilimpahkan-

Nya lah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi 

salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir Sarjana Ekonomi Jurusan 

Manajemen pada Fakultas Bisnis dn  Manajemen Universitas Widyatama. Judul 

skripsi yang penulis susun adalah “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan 

Terhadap Return Saham pada Perusahaan Telekomunikasi yang Go Public 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2007-2012” . Penulis menyadari bahwa 

dalam penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan dan kelemahan, oleh karena 

itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar dapat 

memperbaiki kekurangan dan kelemahan tersebut sehingga akan menghasilkan 

karya tulis ilmiah yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. 

 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

Bandung, Pebruari 2014 

Penulis   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

UCAPAN TERIMAKASIH 

 

 Penulis menyadari bahwa banyak sekali pihak yang membantu penulis 

selama proses aktivitas di kampus, baik itu perkuliahan dan non-perkuliahan, 

hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena 

itu, dengan hati yang tulus penulis ingin menyampakan rasa terimakasih dan 

penghargaan kepada: 

1. Ibu Leni, guru BP SMAN 2 Bandung, terimakasih karena berkat ibu lah saya 

bisa melanjutkan pendidikan saya ke jenjang perkuliahan dengan 

mengenalkan Universitas Widyatama kepada saya dan membantu saya untuk 

bisa meneruskan pendidikan di Universitas Widyatama 

2. Direktorat Pendidikan Tinggi (DIKTI), terimakasih karena telah 

menyelenggarakan program beasiswa hibah kompetisi sehingga saya dapat 

mengikutinya dan dapat meneruskan pendidikan saya di jenjang S1. 

3. Yayasan Widyatama, terimakasih karena telah memberikan saya kesempatan 

untuk dapat melanjutkan perkuliahan saya di Universitas Widyatama dengan 

beasiswa yang dapat saya terima selama saya kuliah di Universitas 

Widyatama. 

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

Widyatama. 

5. Ibu Dr. Hj. Dyah Kusumastuti, Ir., M.Sc, selaku Dekan Fakultas Bisnis & 

Manajemen Universitas Widyatama beserta jajarannya. 

6. Ibu Siti Komariah S.E., M.M selaku Ketua Program Studi S1 Manajemem 

Fakultas Bisnis & Manajemen Universitas Widyatama beserta jajarannya.  

7. Bapak Salim Munnabi S.E., M.M. selaku dosen pembimbing yang dengan 

segala ketulusannya berkenan meluangkan waktu untuk membimbing penulis, 

memberikan saran dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini dari awal 

hingga selesai. 

8. Staff pengajar Fakultas Bisnis & Manajemen Universitas Widyatama atas 

ilmu yang telah diajarkan. 



v 
 

9. Staff Administrasi dan Perpustakaan serta Keuangan Universitas Widyatama 

atas segala bantuannya. 

10. Kepada Dosen Wali Saya selama menjalankan perkuliahan di Universitas 

Widyatama, Bapak Ellang Gantoni Malik Hadibrata, S.E., M.M. 

karenadengan penuh kesabaran telah meemberkan nasihat-nasihat mengenai 

aktivitas akademik maupun non-akademik selama saya menjalankan 

perkuliahan di Universitas Widyatama. 

11. Orang tua tercinta: 

a. Ibu yang sangat super, Rosya Suryantini, yang telah dengan sabar dan 

penuh kasih sayang mengasuh Jaka dari kecil hingga sampai saat ini. 

Akhirnya jaka lulus S1, mah, semoga mamah bisa bangga sama Jaka. 

Maaf kalau Jaka belum bisa jadi apa yang mamah mau, tapi jaka selalu 

berusaha buat bikin mamah bangga. I love you, mah. 

b. Ayah yang sangat hebat, pemimpin yang penuh kesabaran telah mendidik 

penulis dari kecil hingga seperti sekarang, Alm. Denny Wahyudi, 

akhirnya jaka lulus jadi sarjana, maaf kalau sampai bapak pergi di tahun 

2009 mungkin Jaka belum cukup bisa bikin bapak bangga, tapi semoga 

titel sarjana yang jaka raih bisa bikin bapak bangga. I love you, pak. Jaka 

selalu kangen dan selalu berdoa buat bapak. 

12. Adik-adik yang Jaka banggakan, Aria Galuh Pamungkas dan Esa Puspa 

Meysa Putri, terimakasih atas segala candaan yang selalu menghibur. Senyum 

dan tawa kalian adalah motivasi Jaka dalam menyelesaikan perkuliahan dan 

menjalani kehidupan. 

13. Bibi Poppy “Opi” Rita Suryani dan Mang Agus Gunawan serta sepupuku 

Alin Almira. Terimakasih atas bantuan dan dukungan dari bibi sekeluarga 

semenjak bapak udah tiada karena jaka tidak mungkin bisa seperti sekarang 

tanpa dukungan dari bibi sekeluarga. 

14. Bibi Fitri “Bet” Mariah, terimakasih atas dukungan dan bantuan untuk Jaka 

selama ini. Terimakasih karena telah mewariskan laptop “Axio” berwarna 

biru yang sangat membantu sekali Jaka selama kuliah. Kepada Nenek Betty 

Rochaeti, yang walaupun cerewet tetapi selalu ada benarnya. 



vi 
 

15. Keluarga besar Jaka yang lainnya, terimakasih atas bantuan dan dukungan 

kepada Jaka selama ini. 

16. Teman-teman pertama saya di Universitas Widyatama, keluarga kelas G S1 

Manajemen 2010. Terimakasih karena kalian adalah orang-orang pertama 

yang menunjukan kehidupan perkuliahan di Universitas Widyatama. 

17. Teman-teman “Foya-Foya Community”: Yasser, Wahyu, Andre, Kemas, 

Putra, Indra, Bamby, Citra, Nisa Nabila, Nisa Nafisa, Rizka, Ibay, Isviani, 

Evi, Indriana, Suci, Nadia, Meida, Widya, Hartsa, Fajar, Izul, Didit, Alfi, 

Gilang, Erfan, Fikri, Irfan “Bule”, Astri N., Revina, Hadiid, Akbar, dan masih 

banyak lagi yang tak bisa disebutkan satu per satu. Terimakasih karena kalian 

semua lah yang benar-benar menjadi sahabat-sahabat seperjuangan dalam 

berbagai bidang kehidupan di Universitas Widyatama 

18. Lembaga Kemahasiswaan KM UTAMA, khususnya Pemerintahan 

Mahasiswa Masa Bakti 2011-2012 dan Masa Bakti 2012-2013, terimakasih 

karena telah mengajarkan ilmu kehidupan yang tak bisa saya dapatkan di 

aktivitas perkuliahan selama saya berada di Universitas Widyatama. 

19. Keluarga Mentor Luar Biasa 2011, terimakasih karena telah memberikan 

pengalaman yang luar biasa kepada saya. Keluarga Super Mentor 

“SuperMen” 2013, khususnya Lingkan, Farid, Alif, Revina, Arif, Astri N., 

dan Isni beserta seluruh anggota “SuperMen”, terimakasih karena kalian telah 

memberikan kenangan yang super dan unforgettable meskipun dalam waktu 

yang sangat singkat. 

20. Keluarga Babakaran karena telah memberikan saya pengalaman dan keluarga 

baru selama di Universitas Widyatama. 

21. Teman-teman satu perjuangan ketika proses bimbingan skripsi, Doni, Argian, 

Syifa, Indri, Astri, Nadia, Rurin, Nurul, dan Elsa, terimakasih karena telah 

berbagi pengetahuan dan informasi selama proses bimbingan dan 

penyelesaian skripsi ini. 

22. Lulusan-lulusan pendahulu S1 Manajemen, Teh Prahesti, Reni, Rahma, dan 

Hani, terimaksih karena telah memberikan ilmu dan pengalaman pengerjaan 

skripsi yang sangat membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 



vii 
 

23. Dan pihak lainnya yang masih banyak dan tak mungkin disebutkan, 

terimakasih atas segala bantuan, doa, dan dukungan kalian semua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandung, Pebruari 2014 

Penulis   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


