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Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, serta shalawat serta 

salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, 

dengan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk 

skripsi ini dengan keterbatasan penulis dan tepat waktu. 

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Informasi Laba dan Arus Kas 

terhadap Harga Saham” ini diajukan dalam rangka memenuhi syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana Program Studi Strata-1 Jurusan akuntansi pada 

Universitas Widyatama. 
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sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan 
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Pengurus Yayasan Widyatama.  
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I Love you all. 

12. Keluarga besar yang selalu memberikan doa dan semangat. 

13. Puput Putriani yang selalu memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, 

doa dan selalu setia menemani penulis. You’re my best! 



14. All my best friends, Muhammad Rizky (boloi), Ahmad Kemal Drajat 

(bebih),Ronna, Ian Rushnaldi (dakno), Garry Gumilar (gargum), Boim, 

Alwin, Okke dan Teja, serta para anggota GASS yang tidak mungkin penulis 

sebutkan satu persatu. Mereka yang sempat menemani dan menghibur penulis 

dalam proses penyelesaian skripsi ini. Thank you friends ! 

15. Teman-teman seperjuangan angkatan 2009 Universitas Widyatama yang 

sudah mendukung dan bekerja sama. 

16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan  satu per satu yang banyak 

memberikan bantuan untuk menyelesaikan Skripsi ini. 

  Penulis mengucapkan terima kasih dan semoga kebaikan semua pihak 

yang telah memberikan bantuan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT dan 

menjadi amal yang tiada putus pahalanya. Amin 

Akhir kata, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi masih jauh dari 

sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua 

pihak demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Namun penulis berharap 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca 

umumnya. 
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