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KATA PENGANTAR 

 

 
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Pengaruh Capital 

Adequacy Ratio (CAR) terhadap Harga Saham pada Perusahaan Perbankan 

yang Go Public di Bursa Efek Indonesia”. 

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat 

dalam menempuh ujian sidang Sarjana Ekonomi program studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapatkan 

hambatan dan kesulitan, namun berkat dorongan, bantuan, bimbingan dan 

pengarahan dari berbagai pihak.semua hambatan dan kesulitan dapat diatasi 

dengan baik.oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang 

sedalam-dalamnya kepada: 

1. Orangtuaku, Bapak Budiman dan Ibu Tiorly tercinta yang selalu memberi 

semangat, cinta, kasih sayang dan dorongan yang begitu besar untuk 

menyelesaikan skripsi ini 

2. H. Muh. Alan Jayaatmaja, S.E., M.M., Ak., selaku dosen pembimbing penulis, 

terima kasih atas segala kesediaan waktu dan dukungan dalam membimbing 

penulis menyelesaikan skripsi ini di sela-sela kesibukan bapak yang padat. 

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

yayasan Widyatama Bandung. 

4. Bapak Dr.H.Mame S. Soetoko, Ir., DEA, selaku Rektor Universitas 

Widyatama 

5. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

6. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., AK., selaku ketua program studi Akuntansi 

S1 dan D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 
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7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama khususnya jurusan 

Akuntansi S1 terima kasih atas bimbingan dan ilmu pengetahuannya yang 

berguna dari Bapak dan Ibu selama ini. 

8. Seluruh pimpinan, staf Administrasi dan karyawan Universitas Widyatama 

terima kasih atas bantuannya terhadap kelancaran administrasi akademis. 

9. Adik-adikku tercinta Fernando dan Feri terimakasih banyak atas semangat dan 

perhatian kasih sayang yang selalu kalian berikan kepadaku 

10. Saudara-saudaraku di Sidong Bandung Timur: Yeremia, Fibri, Celia dan 

semua anak muda lainnya untuk semua dukungannya selama ini 

11. Seluruh keluarga besar McDonalds King Plaza Bandung, terima kasih atas 

dukungan dan do’anya selama penulisan skripsi ini 

12. Bapak R. Asep Sopandi sebagai Store Manager McDonalds King Plaza 

Bandung, terimakasih atas pemberian ijin yang diberikan selama penulis 

menyusun skripsi ini 

13. Semua manager yan bekerja di McDonalds: Pak Arma, Pak Rahmat, Pak Naya 

Gokil, Ibu Tri, Ibu Amalia, Ibu Amelia, Ibu Ani, terima kasih atas supportnya 

selama ini 

14. Teman-teman seperjuangan; Oka Hideung, Yoris, Igoy, Sendi, Hendi, Cimout, 

Totoh, Ussie dan lain-lainnya, semoga sukses slalu dan terima kasiha atas 

doanya selama ini 

15. Para MDs, tetap semanat dalam bekerja dan terima kasih atas bantuannya 

selama ini 

16. Terimakasih juga untuk seluruh kelurga, sahabat, teman yang tidak bisa saya 

sebutkan satu-satu disini, do’a dan dukungan kalian sangat membantu saya 



 iv

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan banyak terima 

kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah terlibat. Semoga Tuhan 

YME membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama 

penyusunan skripsi ini dan dengan harapan semoga hasil penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak, Amin. 
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