
KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, berkat, kasih

karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan

judul  “Pengaruh  Analisis  Fundamnetal  dan  Analisis  Teknikal  Terhadap

Return Saham (Studi Survei pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia Periode 2013 dan 2014)” ini dengan sebaik-baiknya. 

Adapun  maksud  dan  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memenuhi  dan

melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program

Studi Akuntansi pada Universitas Widyatama. 

Penulis  menyadari  bahwa skripsi  ini  masih jauh dari  sempurna,  namun

penulis berharap skripsi  ini  dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Segala kritik dan saran yang berguna bagi untuk perbaikan skripsi ini lebih lanjut

akan penulis  terima dengan tangan terbuka. 

Dalam  penyusunan  skripsi  ini,  penulis  banyak  menerima  bimbingan,

bantuan,  saran,  semangat,  serta  doa  dari  berbagai  pihak.  Oleh  sebab  itu  pada

kesempatan  ini  penulis  ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang

sebesar-besarnya kepada : 

1. Tuhan  Yesus  Kristus  yang  tidak  pernah  berhenti  mencurahkan  segala

berkat dan rahmat dalam setiap langkah hidup penulis, sehingga penulis

dapat melewati setiap tahapnya dengan indah.
2. Kedua orang tua saya,  Anggiat Sahat Manullang dan  Rosmita Tumanger

yang selalu memberikan doa, motivasi, dukungan moril maupun materil
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dan semuanya yang telah diberikan kepada saya selama masa perkuliahan

dan dalam penyusunan skripsi ini serta dalam kehidupan saya selama ini.
3. Adik-adik saya, Joshua Martua Manullang, Erika Sani Manullang, Debora

Manullang yang telah memberikan dukungan moril serta memotivasi saya

dalam penyusunan skripsi ini.

4. Sahabat-sahabat  tersayang  Baben  Gautama,  Della  Febrina,  Usi  Septiani,

Agustinus Rendy, Aria Aryana, Agus, Petra, yang selalu menyemangati  dan

mendoakan  penulis  dalam  mengerjakan  skripsi  dan  menghiasi  hari–hari

penulis.

5. Monica  Cindy  Berliana, yang  dengan  candaan  dan  omelannya  yang

memacu  penulis  untuk  selalu  semangat menempuh  masa  kuliah  dan

pengerjaan skripsi.  
6. Motor saya tercinta Gaor yang selalu setia menemani saat hujan maupun

panas.
7. Bapak  Eddy  Winarso,  S.E.,  M.Si.,  Ph.D.,  Ak.  CA.  selaku  dosen

pembimbing  yang  telah  berkenan  meluangkan  waktu,  tenaga,  pikiran

untuk membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis  dalam

penyelesaian skripsi ini. 

8. Ibu Sri Lestari A.Roespinoedjo, S.H. Selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan

Widyatama Bandung. 

9. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak.,CA. Selaku Rektor Universitas

Widyatama Bandung.  

10. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan Kusumah, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dekan

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 
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11. Ibu  Erly  Sherlita,  S.E.,  M.Si.,  Ak.,  CA,  selaku  Ketua  Program  Studi

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

12. Bapak Remon Gunanta, S.Pd., M.Si. dan Bapak Yoga Tantular Rachman,

S.E.,  M.Si.  selaku  Sekretaris  Program  S1  Fakultas  Ekonomi  Jurusan

Akuntansi Universitas Widyatama Bandung yang telah banyak membantu

peneliti dalam bidang akademik.

13. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi S1 Universitas Widyatama yang

telah  memberikan penulis  ilmu  dan pengetahuan yang  bermanfaat  bagi

penyusunan skripsi ini.

14. Staf Karyawan di Universitas Widyatama Bandung yang telah memberikan

pelayanan dengan sepenuh hati, dari Marketing, SDM, Biro Kemahasiswaan,

Staf Perpustakaan, LDE, LB, Akademik, PUPD, SAC, Prodi Akuntansi S1,

Petugas GSG, Satpam dan lain-lain.

15. Para  Pejuang  Skripsi , Baben  Gautama,  Kristoforus  Leo,  Vicentius  Aldo

Simamora,  terimakasih  untuk  selalu  saling  menyemangati  dan  mendoakan.

Tanpa motivasi kalian, pengerjaan skripsi ini pasti lebih terasa sulit.

16. Saudara-saudaraku  yang  seiman,  Keluarga  Mahasiswa  Katolik  Universitas

Widyatama  yang  selalu  menjadi  rumah  kedua  penulis  selama  masa

perkuliahan.

17. Teman-teman  Cafjo,  Noviyanti,  Ovi  Idris,  Mamen,  Yuan,  Rian,  Rizaldi,

Christy, Dena,  Shabika  dll  yang tidak  dapat  penulis  sebutkan satu  persatu

yang selalu membantu dan mendoakan terimakasih atas semuanya. 

18. Teman-teman Akuntansi 2012 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,

terimakasih atas dukungannya selama ini.
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19. Serta semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, namun

telah  memberikan  bantuan  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung

kepada Penulis. 

Penulis  menyadari  bahwa  dalam  penyusunan  skripsi  ini  masih  banyak

terdapat  kekurangan.  Oleh karena itu penulis  berharap mendapatkan kritik dan

saran  yang  kiranya  dapat  menjadikan  pembelajaran  bagi  penulis.  Akhir  kata

penulis mengucapkan terima kasih dan semoga penelitian ini dapat memberikan

manfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkanya.

Bandung, 14 November 2016

              Penulis

          Jestri Parsaoran
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