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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamualaikum Wr.Wb. 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas 

ridho dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis 

Perbandingan  Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Right Issue 

dengan Metode Economic Value Added (EVA) pada Perusahaa yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI)”. Dengan selesainya skripsi ini, maka terpenuhilah 

salah satu syarat yang diperlukan untuk dapat menempuh Ujian Sarjana Ekonomi 

Program Studi Manajemen pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi terciptanya karya tulis yang 

lebih baik dimasa yang akan datang. 

Akhir kata, semoga skripsi ini memberikan manfaat khususnya bagi penulis 

dan umumnya bagi para pembaca untuk meningkatkan keilmuan dalam bidang 

keuangan. 

Wassalamualaikum Wr.Wb. 

 

 

                     Bandung, Mei  2012 

                    Penulis, 

 

 

               Cahyawati 
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