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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa atas segala berkat, anugerah, dan tuntunan yang diberikan selama ini sampai 

penulis memperoleh kesempatan untuk menyusun skripsi ini, dengan judul : 

“Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Harga Saham pada Perusahaan yang 

Tergabung dalam LQ 45 di Bursa Efek Jakarta”. Penyusunan skripsi ini 

merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program 

Studi Akuntansi pada Universitas Widyatama. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman 

dari penulis. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak 

sangat diharapkan. Semoga dikemudian hari skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi yang membacanya. 

 Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, 

bimbingan, dukungan, dorongan, saran-saran, serta doa dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu pada kesempatan ini, penulis tidak lupa menyampaikan rasa hormat dan 

ucapan terima kasih yang tulus kepada : 

1. Mama, Papa-ku (Alm.) tersayang yang selalu memberikan dukungan, doa 

tiada putus, kasih sayang, perhatian moril dan materiil serta mengajarkan hal 

yang terbaik kepada penulis yang sampai kapanpun tidak mungkin bagi 

penulis untuk membalas semua kebaikannya dan hanya Tuhan yang dapat 

membalasnya dengan cara-Nya yang terindah. 

2. Buat Ci Vivi, Andi, Lia, dan Andre yang telah memberikan banyak support, 

doa, dan dukungan kepada penulis. You are the best I have. Yh bersyukur 

punya kalian dalam hidupku. 

3. Ibu Veronica Christina, S.E., M.Si., Ak., sebagai Dosen Pembimbing yang 

telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran ditengah kesibukannya untuk 

memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk dalam penyusunan skripsi 

ini. 
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4. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, MS., Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama Bandung. 

5. Bapak Dr. H. Mame Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor Universitas 

Widyatama 

6. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

7. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Bapak Usman Sastradipraja, S.E., M.M., Ak., selaku Sekretaris Program 

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

9. Bu Tetty Lasniroha S.E., yang telah memberikan dukungan dan support 

kepada penulis sampai skripsi ini selesai. Thanks y Bu buat saran-saran nya. 

10. Seluruh Dosen Pengajar Universitas Widyatama yang telah membekali 

penulis dengan ilmu pengetahuan yang berharga. 

11. Seluruh Staf Perpustakaan, Sekretariat, dan seluruh Karyawan Universitas 

Widyatama yang telah memberikan jasanya selama penulis menyusun skripsi 

ini. 

12. Yang tersayang Ernest S.E., yang telah membantu melalui doa, dan 

dukungan yang sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

13. Buat Arvan dan Ko I-1 yang telah memberikan doa, support, dan dukungan 

kepada penulis. Semoga Tuhan Memberkati kalian di setiap langkahnya. 

14. Teman-temanku : Maya (thx y non), Sofia S.E, Silvi Rahayu & Ricky, Sisca, 

Silvia Loren, Astrid, Ribkah, Bastari, Tri, Cucu, Andi & Fani, Ika, Ko Rudi, 

Andreas, Anon (thx y buat harga sahamnya), Yeti, Hanny, Tika, Anggi, 

Laurent, Pepen, Teh Prila, dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu yang telah memberikan doa, support, dan dukungan kepada 

penulis. Makasih y buat semuanya. 

15. Teman-temanku seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu 

selama kuliah di Universitas Widyatama angkatan 2003 terutama kelas C. 

 



 iv

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pihak yang memerlukan. Dan kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa 

memberikan rahmat dan karunia-Nya serta membalas semua budi baik seluruh 

pihak yang telah banyak memberikan bentuan kepada penulis selama penyusunan 

skripsi ini. 

 

Bandung, Juli 2007 

Penulis, 

 

 

Yayah Limyati  

 


