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KATA PENGANTAR 
 
 
 
 

Bismillahirohmanirrohim, 

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat 

dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Pengaruh 

Net Profit Margin (NPM), Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS) 

terhadap Harga Saham Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI 

Periode 2006-2010.” Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang  

Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen pada Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama 

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan pihak-

pihak lain berupa pesan, saran, bimbingan, nasehat dan dorongan semangat serta 

kepercayaan dan doa, mengingat keterbatasan baik kemampuan maupun 

pengetahuan, maka sudah tentu Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun 

demikian mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis 

sendiri. 

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1. Suskim Riantani, S.E, M.Si., sebagai pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu untuk membimbing penulis sampai selesainya penulisan 

skripsi ini. 

2. Hj. Wien Dyahrini R, S.E., MSIE., M.Si., selaku ketua jurusan Fakultas Bisnis 

dan Manajemen Universitas Widyatama. 

3. Dr. Hj. Dyah Kusumastuti, Ir., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama. 

4. Arry Hutomo MDKSP, S.Si, M.T., selaku penasihat Yayasan Widyatama, yang 

telah sangat berjasa dan banyak membantu saya.  
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5. Seluruh Dosen, asisten, dan staf pengajar, Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bekal pengetahuan sampai penulisan ini selesai. 

6. Seluruh staf Tata Usaha dan staf Perpustakaan yang telah banyak membantu 

penulis selama ini. 

7. Kedua Orang Tua ku (Ayah saya Sumarno Saliman, dan Ibu saya St. Chadijah ) 

yang telah begitu banyak berjuang, berkorban, memberikan kasih sayang, 

perhatian, bimbingan, memberikan dukungan yang tidak henti baik moril maupun 

materi, serta semangat dan doa yang tiada henti untuk anakmu.  

8. Gea Fahmi Fahreza, yaitu adik saya yang selalu membantu saya dalam 

mengerjakan pekerjaan rumah. Semangat terus kuliahnya di ITENAS. 

9. Hasyimi dan keluarga makasih juga saran, masukan, supportnya.  

10. Kiki Rusmana (ukie) tersayang dan keluarga besar yang selalu support saya setiap 

saat tiada henti, yang telah banyak membantu, memberikan masukan, memberikan 

do'a, memberikan dorongan, serta perhatian dalam penulisan laporan ini. 

11. Esti Ekawati, Debora, Diani, Shintia dan teman-teman 2008 lainnya, semangat 

untuk penyeselaian skripsinya. 

12. Seluruh teman-teman Ekstensi angkatan  2010 (Hani, Fajrin, Adis, Tiko, Iip, Jaka, 

Rido, dan  lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu) 

13. Sahabatku Indah Permatasari Muchtar, Faramitha, Rizki, semangat selalu. 

14. Rince Mayangsari, Febby, Alieta dan seluruh teman terbaik angkatan 2009, yang 

selalu menyemangati. 

15. Teman-teman pojok bursa Universitas Widyatama 

16. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak 

membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini. 

Hanya Allah SWT Yang Maha Pemurah yang dapat membalas segala budi 

baik semoga dilipat gandakan Rahmat-Nya kepada semua yang telah banyak 

membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. 
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Besar harapan penulis semoga Skripsi ini dapat menambah wawasan, 

pengetahuan dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. 

Amin 

 

       Bandung, Januari 2012 

          Penulis 

 

 

 

         


