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KATA PENGANTAR  

 Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat-Nya yang telah 

memberikan segala anugerah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi yang berjudul: “PENGARUH INFORMASI ARUS KAS 

DAN LABA KOTOR TERHADAP RETURN SAHAM.” Maksud penyusunan 

skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam  menempuh ujian 

sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat 

keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan penulis baik dalam hal 

penyajian maupun pengguna bahasa. Namun demikian inilah yang terbaik yang 

penulis lakukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Oleh 

karena itu semua masukan, kritik, dan saran yang sifatnya membangun sangat 

penulis harapkan bagi penyempurnaan skripsi ini. 

 Selama persiapan, penyusunan, sampai dengan penyelesaian skripsi ini 

penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dan dorongan yang sangat 

berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang 

paling mendalam, penulis mengucapkan terimakasih yang begitu besar kepada: 

 

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih sayang, berkah, rahmat 

dan karunia-Nya yang begitu besar kepada penulis. 

2. Bapak Dr. Achmad Fadjar, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing yang 

telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan petunjuk, 

pengetahuan, bimbingan, dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini 

3. Alm. Bapak dan Mama tercinta atas semua kasih sayang, bantuan, dukungan 

moril dan materil, nasihat serta doa yang telah diberikan kepada penulis 

selama ini. 
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4. Kakakku Dewi Octaviana Sihombing, S.H dan adik-adikku tercinta Denna 

Jojor Sihombing dan Donny Andira Sihombing yang selalu memberikan 

dukungan. Serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan selama 

penyusunan skripsi.. 

5. Bapak T. Ontowiryo Abdoelkadir, S.E., MBA selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Widyatama. 

6. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak,. CA. selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

7. Bapak Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak,. CA. selaku Wakil Rektor 

Universitas Widyatama. 

8. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan Kusumah, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

9. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., selaku Wakil Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

10. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

11. Bapak Remon Gunanta S.Pd., M.Si.  selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung yang telah 

banyak membantu peneliti dalam bidang akademik. 

12. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas 

Widyatama, yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan bekal ilmu 

pengetahuan kepada penulis. 

13. Sahabat terbaik yang selalu memberikan bantuan, tawa, canda, dan dukungan 

selama menyelesaikan skripsi, Sri Utami, Nissa Juwita, Nenden, Teh Fanny, 

Poppy, Retno, Yared, dan Restian. 

14. Teman-teman kosan 208 yang selalu menemani, memberikan tawa, canda, 

dan dukungan selama menyelesaikan skripsi, Anne, Raka, Ryan, Indra, dan 

Nissa Novianty.  

15. Teman-teman bimbingan Bapak Dr. Achmad Fadjar, S.E., M.Si., Ak., CA yang 

ikut berperan besar dalam proses bimbingan. 
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16. Seluruh anak-anak Akuntansi yang telah banyak memberikan pengalaman 

berharga dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penulis. 

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini,          

yang telah memberikan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

 

 

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang 

tidak terhingga pada semua pihak yang terlibat, dengan harapan semoga hasil 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa 

membalas perbuatan kita, Amin. 

 

       Bandung, Februari 2015  

 

 

 

Fenny Rosalina Sihombing 

 

 

 

 

 

 

 

 


