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KATA PENGANTAR 
 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan karunia-Nya 

penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang 

berjudul “Suatu Tinjauan Mengenai Fluktuasi Earning Per Share di 

PT.Hanjaya Mandala Sampoerna tbk. Periode (1999-2005)” yang 

merupakan salah satu syarat dalam meraih gelar Diploma III pada Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

  Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis menyadari masih 

banyak kekurangan dan kelemahan mengingat adanya keterbatasan 

kemampuan dan waktu, namun penulis berharap Laporan Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat khususnya bagi mahasiswa/mahasiswi Universitas Widyatama. 

  Penulis juga menyadari bahwa penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak 

akan berjalan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu 

pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Henricus Bambang, S.E., M.M., selaku dosen pembimbing yang 

telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta saran-

saran dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini hingga penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini selesai. 

2. Bapak H.Tendi Haruman, S.E., M.M., selaku Ketua Prodi Manajemen 

Program D/III Universitas Widyatama  

3. Ibu Sri Astuti Pratminingsih, S.E., M.A., selaku Pembantu  Dekan 

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

4. Bapak Iwan Ridwansyah, S.E., selaku Sekretaris Prodi Manajemen 

Program S-1 Universitas Widyatama. 

5. Seluruh Dosen Fakultas Bisnis dan seluruh staf administrasi, staf 

perpustakaan, satpam, serta seluruh karyawan Universitas Widyatama 

yang telah banyak memberi  bantuan dan kemudahan kepada penulis. 

6. Papah dan Mamah yang telah banyak membantu baik dari doa, materi, 

semangat, serta nasehat yang mendorong penulis untuk lebih memikirkan 

masa depan, dan menyelesaikan kuliah.(i luv u all!) 
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7. Kakakku tercinta yang kini menjadi contoh baik, memotivasi, dan 

mengingatkan  agar  penulis lebih baik kedepan.  

8. Tia, Putri, Yaya, Paman Kiquq yang banyak memberi dukungan, selalu 

mengingatkan sembahyang, teman berbagai keadaan, tempat berkeluh 

kesah, terimakasih untuk pengertian kalian. 

9. Popoy yang telah banyak membantu dalam penulisan laporan tugas akhir 

ini, segala masukan mengenai laporan tugas akhir akan penulis ingat 

selalu.thanks berat poy! 

10. Teman-teman kosan yang tercinta, miew, winur, ibom, kaka, ka icha, 

teman suka duka, teman ngumpul 24jam, teman segalanya, berkat kalian 

kosan terasa lebih ‘‘hidup“, terimakasih wat dukungannya...i lup yu pull!! 

11. Koko, yang memberi saran kepada penulis mengenai Laporan Tugas 

Akhir, terima kasih atas semuanya. 

12. Semua pihak yang bekerjasama dan memberikan pelajaran berharga 

dalam perjalanan hidupku yang tidak disebutkan satu persatu. 

Terimakasih, tanpa kalian mungkin penulis tidak bisa seperti sekarang ini. 

 

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari 

sempurna, namun penulis berharap Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan 

manfaat bagi pembacanya. Segala kritik dan saran yang berguna untuk 

perbaikan Laporan Tugas Akhir ini lebih lanjut akan penulis terima dengan 

tangan terbuka. 

Akhir kata, semoga Allah S.W.T membalas budi baik semua pihak yang 

telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

 

Bandung, Agustus  2007 

                                                                                             Penulis 

 

                                                                

      

         Evi Yuliani 


