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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum wr.wb 

Penulis bersyukur kehadirat Allah SWT atas rahmat yang diberikan 

kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Manfaat Analisis Laporan Keuangan Menggunakan Return on Investment (ROI) 

dan Economic Value Added (EVA) dalam Pengambilan Keputusan Investasi”. 

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada 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 penggunaan bahasanya. Oleh karena itu penulis sangat 

mengharapkan dan menerima dengan senang hati semua kritik dan saran untuk 

penyempurnaan skripsi ini. 

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, 

bimbingan serta dukungan semangat dan do’a dari berbagai pihak, sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis 

ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Kedua orangtuaku tercinta, H. E Muhaimin dan Hi. Siti Jamilah yang selalu 

memberikan semangat, doa, nasehat, dan dukungan baik materi maupun 

spiritual yang tak ternilai harganya. 

2. Bapak Eddy Winarso, S.E.,M.Si.,Ak., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktunya, memberikan pengetahuan, petunjuk, pengarahan, dan 

bimbingannya selama penyusunan skripsi ini. 

3. Ibu Prof. Dr. Hj Koesbandijah A.K., M.S., A.k. selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Widyatama. 

4. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

5. Bpk. H, Supriyanto Ilyas, S.e., M.Si., Ak., selaku Pjs. Dekan Fakultas 

Ekonomi Widyatama. 

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

Akuntansi S1 & D3. 
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7. Bapak Usman Sastradipraja, S.E., M.M., Ak., selaku Sekretaris Program 

Studi Akuntansi S1 & D3 Fakultas Ekonomi Widyatama. 

8. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, yang 

telah mendidik, membimbing, dan menyampaikan segenap ilmunya selama 

penulis melakukan perkuliahan di Universitas Widyatama. 

9. Seluruh Staf dan Karyawan di Universitas Widyatama, yang telah membantu 

kelancaran selama penulis melakukan perkuliahan di Unversitas Widyatama. 

10. Pengurus Pojok Bursa (BEJ) di Universitas Widyatama yang telah membantu 

dalam perolehan data untuk penelitian. 

11. Saudara-saudaraku tersayang t’nenk, atas segala dukungan, semangat serta 

nasehat dalam penyusunan skripsi. Serta cica, faisal, faoz, dan bi’nung yang 

telah memberikan inspirasi dan perhatian selama penyusunan skripsi. 

12. Terima kasih untuk Bayu Reza Hadi P atas doa, perhatian, dukungan dan 

kasih sayangnya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. 

13. Barudak d’gangstath Widya, Ano, Nida, Arin, Iza, Yudi, Meep, Ali, Adit, 

Fajar terima kasih atas support serta waktu yang diberikan kepada penulis, 

yang membuat penulis mendapatkan ide-ide segar serta refreshing dari 

kejenuhan selama penyusunan skripsi 

14. Teman teman akuntansi angkatan 2005 yang tidak dapat disebutkan namanya 

satu persatu, terimakasi telah mengisi masa-masa perkuliahan dengan ceria. 

15.  Dan semua teman-teman dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu 

Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa berkenan 

melimpahkan karunia-Nya untuk membalas kebaikan semua pihak yang telah 

membantu penulis selama penyusunan skripsi ini. 

Wassalamualaikum wr.wb 

 

 

Bandung, 2 Juni 2009 
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