
  

  

 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

 Segala puji milik Allah SWT, Tuhan semesta alam karena berkat rahmatNya 

lah penelitian ini dapat terselesaikan dengan skripsi yang berjudul “Pengaruh  

Struktur Kepemilikan Saham Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Sektor 

Consumer Goods Industry Yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2014.” dengan 

baik. 

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. Dalam penelitian ini masih 

banyak kekurangan dan keterbatasan, maka peneliti mengharapkan saran maupun 

kritik yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. 

Semoga Allah SWT mambalas kebaikan semua pihak yang telah 

membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini melalui saran, dorongan, 

bimbingan serta motivasi yang tidak dapat diukur secara materi. Akhir kata, 

peneliti harapkan skripsi ini dapat bermanfaat umumnya bagi pembaca dan 

khususnya bagi peneliti. 

 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

Bandung, Februari 2016 

Peneliti 

 

 

(Sheila Maria Islamy) 

 

 

 

 

 



  

  

 

UCAPAN TERIMAKASIH 

 

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia yang telah 

dilimpahkan-Nya kepada penulis dan serta kepada junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan skripsi 

ini dngan baik. 

 Dalam penyusunan penelitian ini, sangat banyak mendapatkan saran, 

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

hormat dan kerendahan hati, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan 

terimakasih kepada : 

1. Ibunda tercinta  Elis Aisyah terima kasih atas segala kasih sayang, 

perhatian, pengorbanan moril, materil, keringat, doa dan air matanya. 

Ayahanda tercinta Deden (alm), yang selalu penulis rindukan. 

2. Kakakku Ajeng Maria Rahmatika, Adikku Rd. Genny Selvia Mariandini, 

Keponakanku Alif Arsy Albaihaqi Jatnika tercinta yang selalu 

memberikan semangat selama penulis mengerjakan skripsi ini 

3. Ibu Tanti Irawati M, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing yang selalu 

meluangkan waktunya dan memberikan masukan arahan bimbingan 

kepada penulis dengan sabar, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 

dengan baik. Terimakasih atas kesabaran serta ketulusannya dalam 

membimbing. 

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

Rektor Universitas Widyatama Bandung. 

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

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

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

Manajemen S1 Universitas Widyatama Bandung. 

7. Seluruh Dosen Fakultas Bisnis dan Manajemen yang telah banyak 

memberikan ilmu serta pengalaman dalam dunia kerja, yang membuat 

peneliti semakin semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, serta Staf 



  

  

 

Administrasi, Staf Perpustakaan, dan seluruh karyawan Universitas 

Widyatama yang telah memberikan bantuan kepada peneliti. 

8. Seluruh keluarga mamah dan papah terimakasih doa serta semangat untuk 

penulis. 

9. Saudara-saudaraku Nisa Siti Nurjanah dan Rahayu Siti Mariam, 

terimakasih selalu menemani penulis selama di kosan 

10. Sahabat 4sekawan tersayang Rani Rachmawati, Rida Nurhayati, dan Intan 

Sawitri G, yang selalu ada untuk penulis, baik suka, duka, canda dan tawa 

nya. Naomi Nedinasari P yang selalu menemani penulis dalam pengerjaan 

skripsi ini. Terimakasih banyak atas kebersamaannya, semangat, 

dukungan, motivasi dan doa nya. Sukses dan semangat ya kita semua. 

11. Untuk Aditia Kurniawan yang selalu mendukung serta memberi nasihat 

positif pada penulis, cepet lulus ya. 

12. Sahabat seperjuangan ketika bimbingan Regina, Rd. Anisa, Nais, Erika, 

Gerda, Febrina, Robby, Yuni, Syaeful yang telah memberikan masukan, 

semangat, doa dan bantuan dari awal penelitian hingga selesai skripsi ini. 

13. Intan, Nurul, Ditta, Dena, Rianty, Delia, Anisa, Anindiasty, Andre, Riffa, 

Neli dan Selvi Nuryenia teman-teman seperjuangan selalu memberikan 

dukungan dan semangat yang tak dapat diungkapkan kata-kata. Terima 

kasih ! 

14. Teman-teman diluar Universitas Widyatama Mela, Annisa, Elvandary, 

Dini,  Yesi dan Asyroful terimakasih telah memberikan masukan,semangat 

dan doa. 

15. 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, terima kasih banyak. 

16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan dan kemudahan sejak awal penelitian hingga 

penyelesaian skripsi ini. 



  

  

 

Semoga segala bentuk bantuan yang telah diberikan bernilai ibadah dan 

mudah-mudahan Allah SWT membalas kebaikan semua pihak. Semoga penelitian 

ini bermanfaat bagi masyarakat dan rekan-rekan mahasiswa pada umumnya dan 

penulis pada khususnya. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan 

rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Amin. 

 

 

 

Bandung, Februari 2016 

 

 

                                                                                            

                                                                                         Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


