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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis senantiasa 

dapa t menyelesaikan skripsi ini dengan judul:   “Analisis Kegunaan Rasio 

Keuangan dalam Memprediksi Return Saham Perusahaan Property dan Real 

Estate”, shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada junjungan kita Rasul 

kita Muhammad SAW. 

 Skripsi ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam 

menempuh ujian sidang Sarjana Ekonomi program studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

 Proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menghadapi hambatan dan 

kesulitan, namun berkat dorongan, dukungan, arahan dan bimbingan dari berbagai 

pihak, sehingga segala sesuatu dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih, kepada : 

 

1. Ibu dan Bapak tercinta sebagai orangtua penulis, penulis haturkan terima 

kasih karena senantiasa memberikan dukungan, dorongan baik materil 

maupun moril, petuah-petuah dan doa yang selalu dipanjatkan kepada penulis, 

sesungguhnya itu sangat berarti bagi penulis. Love you both,mom and dad! 

2. Mba Anis dan Dea, yang mengajak penulis untuk berbagi pengalaman, 

mencurahkan hati dan menemani penulis menyelesaikan skripsi ini. Love u 

both my true soulmate! 

3. Bapak H. Nuryaman S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing bagi penulis, saya 

haturkan terima kasih atas bimbingan, arahan dan ilmu yang senantiasa beliau 

berikan selama bimbingan skripsi, semoga selalu bermanfaat.Amin. 

4. Ibu Prof.Dr.Hj.Koesbandijah.Ak.,M.S.,Ak., selaku ketua badan pengurus 

yayasan Widyatama Bandung. 

5. Bapak Dr.H.Mame S.Soetoko.Is.DEA, selaku rektor Universitas Widyatama 
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6. Bapak H.Supriyanto Ilyas, S.E., M M.,Ak., selaku Pjs Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E.,M.si.,Ak., selaku ketua program studi 

Akuntansi S1 dan D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Bapak Usman Sastradripraja, S.E.,Ak.,selaku sekretaris program studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama dan rekan diskusi 

penulis serta dorongan-dorongannya yang diberikan kepada penulis untuk 

menjadi seorang wiraswasta yang religius.  

9. Ibu Rita Yuniar S.E.,M.M.Ak., selaku dosen wali bagi penulis selama masa 

perkuliahan dan selalu memberikan motivasi serta pandangan-pandangannya 

untuk meraih masa depan kelak. 

10. Ibu Keukeu Mutia S.E.,M.Ak.,Ak., rekan diskusi, partner kerja dan panutan 

bagi penulis, selama penulis pernah diberikan kesempatan magang. 

11. Ibu Dini Arwati S.E,M.Si.Ak., selaku dosen Universitas Widyatama yang 

selalu memberi perhatian dan keramah-tamahan ibu, membuat saya semangat 

untuk kuliah SIA 2. 

12. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama pada umumnya dan 

khususnya jurusan Akuntansi berkat bapak-bapak dan ibu-ibu semua, penulis 

mendapatkan ilmu dan menyelesaikan kuliah hingga sarjana. 

13. Seluruh pimpinan, staf administrasi, dan karyawan Universitas Widyatama, 

Pa Mijo, Pa Nana, Pa Pepen, Pa Yusron yang selalu sabar menghadapi 

pertanyaan dan informasi-informasi mengenai beasiswa. Bapak-bapak di 

bagian akademik yang selalu memberikan keceriaan ketika mengurus 

keperluan kuliah. 

14. Bapak-bapak tukang parkir yang setia membantu ketika akan parkir di 

kampus, hehehe... 

15. Keluarga Suhartono yang terdiri dari ayah, ibu, adit, arman dan ayu yang setia 

menemani, membantu dan memberikan dukungan selama kuliah 4 tahun. 
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16. Special thanks to my beloved boyfriend Aditya Rizqy Fauzy, the guy who love 

me, always give me support, caring and also accompany me to wherever 

place that author could finished her scriptie. Without you i’m nothing. Je te 

aime’! 

17. TOTAL E&P INDONESIE, selaku perusahaan minyak dan gas yang telah 

memberikan kesempatan kerja praktek selama 3 bulan, mendapatkan ilmu 

tentang keuangan di sektor minyak dan gas yang sangat bermanfaat. Kepada 

rekan-rekan yaitu mba Sri,mas Henry, mas Herry, mas Weni, mas Subi yang 

sabar, berbagi tawa dan cerita bersama serta bimbingan dan arahannya akan 

selalu penulis ingat. Mas Caesarian, selaku mentor yang senantiasa menjadi 

teman diskusi, memberikan saran dan membimbing selama kerja praktek. 

18. K’iwang, mba anis dan mamih tersayang yang udah mau memberikan tempat 

berteduh, memberikan nutrisi yang bergizi selama 3 bulan kerja praktek dan 

senantiasa membimbing dan memberikan pandangannya untuk mencapai cita-

cita. 

19. Mayang dan isni, sahabat seperjuangan yang saling setia mendukung, bersuka 

ria, membantu satu sama lain, bercerita pengalaman pribadi dan bersahabat 

tanpa pamrih. Trully friendship never end and that’s what friends are for. 

20. Caca, mita, nyoman, yani dan fanny, endah kalian adalah bagian dari sahabat-

sahabat ku tercinta yang selalu memberikan perhatian, kepedulian dan 

bantuan yang sangat berguna. 

21. Dugonx family, nje,luvie, fanny, bece, tuska, adit, i really appreciate what 

u’ve done to me.priceless! 

22. Senat FE Universitas Widyatama, organisasi tempat penulis mengasah 

softskill, menambah pengalaman untuk mengasah leadership dan menambah 

wawasan. Kepada rekan-rekan 2005&2006 kalian benar-benar teman sejati. 

Gekan,gresi,gege, arin, dian, adiguna, aswin, aris,  medi, angga, ega, ulan, opi 

gwan dll thanks yaa kalian udah baik banget! 
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23. Biru2 crew dan Pos 05, amel, aty, eci, cia, lena, manikam, oby, ucan, sinyo, 

rizqy, bitinx, jo tanu, fajar, nugie, anto, bambang, tiwi, cey, naomi dll yang 

setia menemani penulis di sela-sela kuliah. Yuri, burgie, irma cinta, tuska dan 

ully kalian udah menjadi penyemangat aku biar skripsinya beres. 

24. Aa anto dan Aji yang selalu bisa diajak untuk bertukar pikir tentang statistik 

yang rumit.hehehehe... 

25. Bibi Elis dan bi Ida yang setia dan sabar memberikan nutrisi setiap hari dan 

membantu agar pekerjaan rumah beres, hehehehe... 

 

 

 

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima 

kasih kepada semua  pihak yang telah membantu penulis. Semoga Allah SWT 

membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan harapan semoga 

penelitian ini dapat bermanfaat. Amin. 
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