
 iii 

KATA PENGANTAR 

 

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

penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh 

Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan yang diukur dengan Earning pershare 

(EPS), dan Cash Flow Operation (CFO), Terhadap Return Saham Pada 

Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate di BEI periode 2009-2013.” yang 

merupakan salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

  Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak 

kekurangan dan kelemahan mengingat adanya keterbatasan kemampuan dan 

waktu, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi 

mahasiswa/mahasiswi Universitas Widyatama. 

  Penulis juga menyadari bahwa penyusunan skripsi 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 Ivan Sambas, S.E., M.M., selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta saran-saran  

dalam penyusunan skripsi ini serta sabar dari awal hingga penyusunan 

skripsi ini selesai. 

2. Ibu Siti Komariah, S.E., M.M., selaku ketua Prodi Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama. 

3. Ibu Dr. Hj. Dyah Kusumastuti, Ir., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Bisnis 

dan Manajemen Universitas Widyatama. 

4. Bapak Dr., H. Agoestiana Boediprasetya, S.E., M.T.,  selaku wakil Dekan 

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

5. Bapak Dr. H. Islahuzzaman. S.E., Msi., Ak., Ca., selaku Rektor 

Universitas Widyatama Bandung. 

6. Bapak T. Ontowiryo Abdoel Kadir., M.B.A., selaku Ketua Yayasan 

Widyatama Bandung. 



 iv 

7. Ibu Eriana Astuty, S.E., M.M., BAT., selaku Sekretariat Program Studi 

Manajemen S1 Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

8. Bapak Kuwat selaku yang selalu bersabar dalam membantu secara detail 

bagaimana proses penyelesaian skripsi ini. 

9. 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. 

10. Keluarga tercinta Ayah, Mamah, kakak Livie dan teh Leni, teh Putri dan 

kak Rival,  neng Nizma yang telah mendukung penulis selama ini baik 

secara moril maupun materil sehingga penulis mampu menyelesaikan 

skripsi ini dengan kemudahan. 

11. Yang terkasih Ajeng Riftiani yang selalu mendukung, menyemangati, 

memberi cambukan motivasi kepada penulis sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

12. Teman-teman seperjuangan, Brata, Fajar, Resha, Suci, Irfan, Novi, 

Fauzan, dan kawan-kawan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu terimakasih atas motivasinya selama ini kepada penulis sehingga 

penulis tetap bersemangat mengerjakan skripsi ini. 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun 

penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Segala 

kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan skripsi ini lebih lanjut akan penulis 

terima dengan tangan terbuka. 

Akhir kata, semoga Allah S.W.T membalas  amal kebaikan semua pihak 

yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 

Bandung, Maret  2015 

                                                                                                  Penulis 

 

                                                                

                 Agil Ramadhan Saputra 


