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KATA PENGANTAR 

 

 Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala 

rahmat dan karunia-nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“PENGARUH RASIO PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM  PADA 

PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI. 

 Adapun maksud dari peyusunan skripsi ini adalah sebagai persyaratan untuk 

melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana 

Fakultas Ekonomi di universitas widyatama bandung. 

 Padakesempatan ini, penulis ingin mencapaikan ucapan terimakasi dan 

penghargaan setingi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik 

moril maupun materil kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Dengan perasaan tulus 

dan ikhlas penulis mengucapkan terimakasi sebesar-besarnya kepada yang terharmat 

Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E.,M.Si.,Ak., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan 

waktu untuk memberikan petunjuk dan pengarahan, serta sumbanyan pemikiran yang sangat 

berarti bagi penulis selama penulisn skripsi ini. 

 Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak –pihak 

berikut ini atas pengabdian dan sumbangan mereka, yang tanpa itu semua skripsi ini tak mungkin 

tercipta:  

1. Kepada mamah mama ku yg paling aku sayangi deni mengucapkan makasi banget 
buat kedua orang tua aku yang sudah memberikan moril dan materil. 

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K.,M.S.,Ak., selaku ketua badan pengurus Yayasan 
Widyatama.  

3. Bapak Dr Mame Slamet Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas Widyatama.  
4. Bapak Dr.H. Islahuzzaman, S.E.,M.Si.,Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama.  
5. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E.,M.Si.,Ak.,  wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama.  
6. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E, M.M,Ak,  Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Unifersita Widyatama.  



  
Page iii 

 

  

7. Bapak Usman Sastradipraja S.E, M.M., Ak, selaku Sekretaris Program Studi 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universits Widyatama yang telah 
mambakali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang tiada ernilai.  

9. Seluruh pengurus perpustakaan, dan staf administrasi, staf akademik dan seluruh 
karyawan Universitas Widyatama. 

10. Untuk mama dan mamah tercinta yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, 
doa, cinta dan kasih sayang yang sangat membantu penulisan dalam penyelesaian 
skripsi ini. 

11. Untuk kakaku Cecep.Hindik.Suryana. yang selalu mendung dan menularkan 
semangatnya dan adikku lia.Yuningsih, Dewi Sopianti, Dini Setiawati (ade) yang selalu 
meluangkan waktunya jadi objek mara-mara aku kalo lagi kesel, haha. 

12. Untuk Helida marethia dwi ananda “mimi, 200905” makasi buat kesetiaannya, cinta, 
kasisayang dan kesabaannya menemani key sampai saat ini buat semangat dan waktu 
buat key bisa menyelesaikan skripsi ini. 

13. Untuk temantemanku sapta/eot, kimi, maulana/agam, niken/ocin, fatur, hani/hanoy, 
rido/dados,  

14. Buat OLAH DATA 2007 TATIB 2008 TATIB 2009 TATIB 201 0 AING PISAN. 
15. Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu penulis 

mengucapkan terimakasi atas wawasan, kepedulian, dan komitmen, dan ketulusan hati 
yang diberikan untuk penulis. 

16. Oppi Imam Hanafiah terimakasi uda ngasi semangatnya cepet lulus atu. 

Dengan ucapan syukur, semoga sumbagan pemikiran ini dapat berguna bagi 
pembaca dan bagi kita semua. Penulis menyadari skrpsi ini masi terdapat banyak 
kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifa 
membangun bagi penuis. 

 

 

 

Bandung, juli 2010 
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