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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat, 

hidayat, dan karunia-Nya dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir 

yang berjudul  “Analisis Kinerja Keuangan Dengan Metode Economic Value 

Added (EVA) Pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, Tahun 2011-2013”. 
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untuk melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian Diploma III Program 

Studi Manajemen pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 
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menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari 
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membangun dari berbagai pihak sebagai masukan untuk waktu yang akan datang. 

Tak lupa penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang 

telah member bantuan, dukungan serta motivasi selama proses penyusunan Laporan 

Tugas Akhir ini hingga dapat terselesaikan, yang dimaksud adalah: 

1. Allah SWT yang telah memberikan segalanya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan tepat waktu. 

2. Orang tuaku, serta adikku Zaky dan Auva terimakasih atas segala dukungan 

dan doanya. Mama Ayah terimakasih atas dukungan, motivasi, dan doanya. 

Tanpa kalian penulis tidak akan seperti saat ini.  
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3. Terimakasih kepada keluarga besar penulis yang selalu mendukung dan 

mendoakan. 

4. Bapak Ivan Gumilar S.P, S.E.,M.M, selaku dosen pembimbing yang telah 
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memberikan petunjuk sampai selesainya Laporan Tugas Akhir ini. 

5. Bapak Pipin Sukandi S.E.,M.M, selaku dosen wali yang telah membimbing 

sampai selesai laporan tugas akhir ini. 

6. Terimakasih kepada Agni yang selama ini telah menjadi teman diskusi dan 

berbagi pengalaman selama penelitian. Untuk Cindy, Dhinny, Gita, Juliana, 

Dhea, April dan Vicky terimakasih atas bimbingan dan supportnya. 

7. Kepada teman-teman Manajemen D III angkatan 2011 terimakasih atas 

dukungannya selama ini. Untuk Shinta, Hani, Sandra, Satrio, Risha, Leyli, 

Heri, Ifan, Steve, Ahmad, Vatan, Ilham, Febri, Wina dan teman-teman lainnya 

yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas supportnya. 

8. Seluruh dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu pengetahuan 

yang sangat berguna selama penulis menempuh pendidikan sebagai 

mahasiswa di Universitas Widyatama. 

9. Bapak Ryan Kurniawan, S.E.,M.M. selaku ketua Program Studi Manajemen 
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Manajemen Universitas Widyatama. 

11. Bapak Dr. H. Mame Sutoko, Ir. D.E.A. selaku Rektor Universitas Widyatama 



v 
 

12. Ibu Prof.Dr.Hj.Koesbandijah A.K, M.S.,A.K selaku ketua pengurus Yayasan 

Widyatama. 

13. Terimakasih juga kepada seluruh pihak yang telah membantu pembuatan 

Tugas Akhir ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 
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dan Hidayah-Nya kepada kita semua dan semoga Laporan Tugas Akhir ini 
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