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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

 Segala puji milik Allah SWT, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah 

penelitian ini dapat terselesaikan dengan skripsi yang berjudul “Analisis 

Perbandingan Profitabilitas dan Harga Saham Sebelum dan Sesudah Akuisisi 

(Pada Perusahaan Pengakuisisi Terdaftar di BEI Periode 2008-2014)”.  

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk 

mencapai gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis 

dan Manajemen, Universitas Widyatama Bandung. Penelitian ini masih banyak 

kekurangan dan keterbatasan, maka peneliti mengharapkan kritik serta saran yang 

membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. 

Dengan rahmat dan karunia Allah SWT, skripsi ini dapat terselesaikan 

pada waktunya. Semoga Allah SWT mambalas kebaikan semua pihak yang telah 

membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, peneliti harapkan 

skripsi ini dapat bermanfaat umumnya bagi pembaca dan khususnya bagi peneliti. 

 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

Bandung, Februari 2016 

Peneliti 

 

 

(Rizkia Risti Afriliani) 
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UCAPAN TERIMAKASIH 

 

 Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti sangat banyak mendapatkan 

saran, motivasi, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan 

segala hormat dan kerendahan hati, perkenankanlah peneliti mengucapkan 

terimakasih kepada: 

1. Ibunda Ida Parida yang selalu mendoakan, memberi semangat, 

menanyakan perkembangan penelitian ini sudah sampai dimana, memberi 

perhatian dan kasih sayang yang tiada hentinya, serta hal-hal yang hanya 

bisa dilakukan oleh seorang Ibu. Ayang sayang Ibu. 

2. Bapak Suparno, yang juga selalu memberi doa, semangat, kasih sayang 

serta pelajaran bagaimana saya harus bertanggung jawab. Tak lupa 

terimakasih atas ilmu, materi, kerja keras dan pendidikan yang sudah 

diberikan. Ayang sayang Bapak. 

3. Untuk kakak tercinta, Teh Rina, yang selalu memberikan dorongan 

semangat, materi, dan masukan yang digunakan penulis hingga dapat 

menyelesaikan skripsi. Serta keponakanku dede Rey dan saudara-saudara 

yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terimakasih banyak xoxo. 

4. Dosen pembimbing Bapak Ivan Gumilar Sambas, S.E., M.M. yang sudah 

memberikan waktu, ilmu, masukan, motivasi yang begitu berharga bagi 

peneliti. Terimakasih atas kesabaran dan ketulusannya dalam 

menyampaikan ilmu ya Pak. Inshaa Allah selalu berkah ilmu yang 

disampaikan, Aamiin. 

5. Yang terhormat Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., CA selaku 

Rektor Universitas Widyatama Bandung. 

6. Bapak Nugroho Juli Setiadi, S.E., M.M., Ph. D selaku Dekan Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

7. Bapak Ryan Kurniawan S.E., M.M selaku Ketua Program Studi 

Manajemen S-1 Universitas Widyatama Bandung. 

8. Seluruh Dosen Fakultas Bisnis dan Manajemen yang telah banyak 

memberikan ilmu serta pengalaman dalam dunia kerja, yang membuat 
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peneliti semakin semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, serta Staf 

Administrasi, Staf Perpustakaan, dan seluruh karyawan Universitas 

Widyatama yang telah memberikan bantuan kepada peneliti. 

9. Untuk Andika Fari Perkasa makasih ya semangat dan doanya. Mudah-

mudahan tahun ini beres pendidikannya disana. Semangat! 

10. Untuk Juliana Shana dan Widya Septiana makasih ya guys selalu memberi 

semangat yang tiada hentinya, motivasi tiada akhir, dan segala bentuk 

kasih sayang kalian hehe. See you on top Inshaa Allah. Semangat! 

11. Sahabat penulis di SEMA FBM angkatan 2012 rayendra, fani, lasti, riska, 

aldi, yoga, regina, ervie, khusnul, dan silvy yang terus membantu dan 

menyemangati peneliti, terimakasih telah menjadi rekan kerja yang hebat 

di dalam organisasi dan teman yang sangat baik diluar organisasi. 

12. Teman sepergaulan peneliti, riska, aldi, siska, ala, intan, chintya, ervie, 

anne, yoga dan masih banyak lagi yang selalu memberikan motivasi, 

semangat, masukan, waktu bahkan energi yang selalu membantu penulis 

agar penulis dapat menyelesaikan skripsi penuh semangat dan tepat waktu. 

Makasih yaa! Dan untuk intan dan chintya, semangat terus ya geng 

terimakasih curahan semangat dan kasih sayangnya selama di masa 

perkuliahan hehe see you on top Inshaa Allah. 

13. Teman-teman SMA Geng Halo/Tante. Terimakasih buat Dessy, 

Agnayozha, Haiva, Naufal, Chita, Tria, dan Madina. Terimakasih 

semangatnya ya! Keep silaturrahmi guys and see you on top Inshaa Allah. 

14. Seluruh teman – teman manajemen keuangan dan teman – teman di 

Universitas Widyatama yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan 

seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun tugas akhir 

ini, terimakasih banyak. 

15. Akang teteh SEMA FBM 2011 yang memberikan pengalaman 

berorganisasi yang luar biasa kepada peneliti. 

16. SEMA FBM masa jabat 2014-2015 yang telah memberikan pengalaman 

beorganisasi yang luar biasa kepada peneliti. 
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17. Kepada semua teman-teman dan sahabat-sahabat tercinta yang telah 

mendukung dan membantu dalam penyusunan tugas skripsi ini. 

Akhirnya peneliti mendoakan agar Tuhan Yang Maha Esa 

memberikan balasan yang lebih baik lagi kepada semua pihak yang telah 

terlibat dalam membantu terselesaikanya skripsi ini. Dan semoga skripsi 

yang telah dibuat oleh peneliti menjadi hal yang berguna dan dapat 

diamalkan oleh semua pihak. Wassalam’alaikum Warahmatullaahi 

Wabarakatuh. 

 


