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Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu’alaikumWarahmatullahiWabarakatuh 

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah S.W.T atas segala 

kemudahan, pertolongan, kasih sayang, serta anugerah yang tak terhingga kepada 

penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan pujian kepada 

Nabi besar Muhammad S.A.W., yang telah memberikan contoh akhlukul kharimah 

bagi seluruh muslim di seluruh penjuru dunia. 

Terwujudnya skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai 

gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama, dengan judul : “ANALISIS PERBANDINGAN RETURN ON 

INVESTMENT (ROI), RETURN ON EQUITY (ROE), NET PROFIT MARGIN 

(NPM) SEBELUM DAN SESUDAH AKUISISI PADA PERUSAHAAN PT.HM 

SAMPOERNA TBK. PADA PERIODE 2001-2009.” ini tidak terlepas dari bantuan 

dari berbagai pihak, baik petunjuk maupun saran, langsung maupun tidak langsung 

terutama di lingkungan Universitas Widyatama. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, 

mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan, pengalaman 

dan juga waktu. Namun inilah yang terbaik yang dapat penulis lakukan dan semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritikan dan saran yang membangun 

sangat diharapkan bagi penyempurnaan skripsi ini. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, bantuan, 

saran, semangat, serta doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini 

penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar- besarnya 

kepada : 

1. Allah SWT beserta Nabi dan Rasulnya atas berkat dan rahmatnya pada Penulis 

selama hidupnya. 

2. Kepada Orang Tua Tercinta : Bapak Agus Rachman dan Ibu Ida Widyawati, 

atas seluruh doa yang dipanjatkan bagi penulis, dukungan penuh atas aktivitas 
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dan seluruh keputusan yang penulis lakukan, serta nasehat, kasih sayang dan 

dorongan semangat tanpa henti yang diberikan di sepanjang hidup penulis. 

3. Adik Tercinta yaitu : Aditya Dwi Putra terima kasih atas seluruh motivasi dan 

keceriaan yang diberikan di berbagai kesempatan hidup Penulis, sehingga 

Penulis terpacu untuk ingin cepat menyelesaikan skripsi ini demi adik tercinta. 

4. Rian Janiar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis, 

memberikan semangat dalam kesulitan pengerjaan skripsi ini, yang selalu setia 

menghibur dalam masa – masa jenuh. I love you pii 

5. Bapak Salim Munabi, S.E.,M.M. selaku dosen pembimbing penulis yang telah 

dengan sabar dan penuh perhatian meluangkan waktunya untuk memberikan 

bimbingan, arahan dan nasehat pada penulis sehingga penulisan ini dapat 

diselesaikan dengan baik. 

6. Dr. Hj. Dyah Kusumastuti, Ir., M.Sc. selaku dekan Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

7. Ibu Siti Komariah S.E.,M.M. selaku Ketua Program Studi Bisnis dan 

Manajemen S-1 Universitas Widyatama. 

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Bisnis dan Manajemen serta 

staf administrasi dan staf perpustakaan Universitas Widyatama yang telah 

banyak memeberikan bekal pendididkan dan ilmu pengetahuan yang sangat 

berharga dan berguna selama penulis mengikuti perkuliahan di Universitas 

Widyatama. 

9. Dea Karoenia S.E, Seandi Prikasari S.E, Hirlan Malik S.E sahabat 

terdekatku yang selalu memberi motivasi dan ada disaat sedih dan senang. I  

love youuuu 

10. Sahabat- sahabat terbaikku seperjuanganku selama kuliah yang selalu ada disaat 

susah maupun senang, selalu jadi tempat curhat terbaik, selalu siap sedia ada 

disaat aku butuh, teman main terbaik, dan selalu memberikan motivasi dalam 

pengerjaan skripsi ini: Rizky Putri Wulan, Wiky Weda J, Deni Kustimansah. 

You are the best ever!!! 

11. Temen – temen BABAKARAN yang selalu jadi temen nongkrong kalo lagi bete 

kuliah, hehe : Putra, Nova, Agis, Asoy, Moi, Badhil, Adit, Radit, Seivo, 

Marlina, Roma, Pras, Danniel, Anggie, Handri, Gelar, Tyan. 
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12. Terimaksih buat temen-temen seperjuangan kelas D yang gabisa disebutin 

satu-satu. 

13. Terimakasih juga untuk kakak-kakak angkatan yang selalu ngasih support buat 

aku : a.Viko, om.Dhani, Abah bt.Tuyor, a.Derry bt.Tuyor, Geii, a.Ono. 

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas 

kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca 

pada umumnya. 

Wassalam’ alaikumWarahmatullahiWabarakatuh. 
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Penulis 

 


