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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah 

SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tidak terhingga serta 

kemudahan dan kelancaran yang telah diberikan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan 

Terhadap Harga Saham Perusahaan Pada Sektor Pertambangan Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012”. Shalawat serta salam 

selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan 

para sahabatnya. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu 

syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen pada 

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat 

banyak kekurangan disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan 

penulis, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan 

yang terbaik dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan serta penyempurnaan skripsi. 

Besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

bagi pembaca umumnya.   

Dalam penyelesaian skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan dukungan, 

petunjuk, bimbingan, dan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. 

Untuk itu, pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang 

tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Allah SWT. yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 
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2. Kepada Orang Tuaku Tercinta: Ayah Drs. H. Endang Hidayat M.M. 

dan Mamah Dra. Hj. Neneng Hulliyah, atas seluruh doa yang selalu 

dipanjatkan, motivasi, nasehat, kasih sayang dan dorongan semangat tanpa 

henti yang diberikan kepada Penulis. Semoga Penulis akan terus 

memberikan kebanggaan kepada Ayah dan Mamah.  

3. Kakak dan Adik-adikku tercinta: Nida Nurnabila, Fahmi Hidayat, dan 

Salma El-firra serta Keluarga Besarku tercinta, yang tidak henti-

hentinya memberikan kasih sayang, semangat, nasehat, motivasi dan doa. 

4. Bapak Titto Rohendra, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah 

dengan sabar dan bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam 

memberikan bimbingan, pengarahan dan saran kepada Penulis hingga 

selesainya penulisan skripsi ini. 

5. Almh. Ibu Prof. Dr. Hj Koesbandijah Abdoel Kadir, M.S., A.K. selaku 

Ketua Badan Pengurus Yayasan Wisyatama Bandung. 

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

Widyatama Bandung. 

7. Ibu Dr. Hj. Dyah Kusumawati, Ir., M. Sc. selaku Dekan Fakultas Bisnis 

dan Manajemen Universitas Widayatama. 

8. Ibu Siti Komariah, S. E., M. M., selaku Ketua Program Studi 

Manajemen S1 Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

9. Bapak Gallang Dalimunthe S.E., selaku Dosen Wali .  

10. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf dan Karyawan di Universitas 

Widyatama Bandung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan 

selama menempuh pendidikan di Universitas Widyatama 

11. Terima kasih untuk Argian Barsany Haruman yang selalu memberikan 

dukungan, nasehat, motivasi, perhatian dan selalu mendengarkan keluh 

kesah ku setiap hari sampai penyusunan skripsi ini selesai. 

12. Untuk Bi Ina dan Devi Permatasari terimakasih selalu memberikan doa 

yang tak henti dan semangatnya kepada Penulis. 

13. Terimakasih untuk sahabat tercintaku Andhini Marcelly yang selalu 

memberikan nasehat, waktu dan sarannya, serta sahabat seperjuanganku 
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selama kuliah Yanti Saftawati S.E., dan Dynar Trizkia Putri yang 

selalu berbagi dan saling memberikan dorongan. Teggy yang selalu 

menemani selama perkuliahan semester akhir ini. 

14. Untuk Lindi, Cindy, Bundo, Uwi, Cita, Fetri, Uzya, Ike, Uli, Nia, Ayu, 

Iwa, dan Suhe terimakasih untuk kebersamaan yang terjalin semasa 

perkuliahan. 

15. Terimakasih untuk teman satu bimbingan Erna, Budi, Dara, dan Putra 

yang selalu bertukar informasi, memberi masukan, dan saling memberi 

semangat. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan FBM angkatan 

2010 dan teman-teman kelas E. 

16. Terimakasih kepada teman satu kosan Teh Iik yang selalu memberikan 

semangatnya dan saran-sarannya, serta kepada Ginta yang selalu 

memberikan keceriaan. 

17. Untuk teman satu Geng Unyu, khususnya kepada Ria, Ayu Oka, dan 

Moh. Rahmat yang selalu menghibur penulis ketika penulis sedang 

mengalami kesulitan.  

18. Kepada semua pihak yang turut memberikan bantuan moril dan materil, 

sesugguhnya penulis tidak tidak dapat membalas dengan suatu apa, kecuali 

doa semoga Allah SWT membalas dengan balasan yang jauh lebih baik. 

Semoga Allah SWT memberikan Berkah-Nya untuk membalas kebaikan 

hati yang Penulis terima. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan 

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

membutuhkannya. 

Wassalamualaikum, Wr.Wb. 

Bandung, Februari 2014 

             Penulis, 

 

 

         (Dea Az Zahra)  


