
KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat, 

nikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyususnan Skripsi penelitian 

yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Risiko Investasi dan Pengaruhnya 

terhadap Return Saham pada Perusahaan Industri Telekomunikasi yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2015” sebagai syarat untuk menempuh Ujian 

Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan 

disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, namun penulis telah 

berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik dalam penyusunan skripsi ini. 

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan serta penyempurnaan 

skripsi ini. 

Besar harapan semoga skripsi ini bias bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi 

pembaca umumnya. 

 

 

Bandung, September 2016 

 

 

Fitri Yanti Sagala 

 

   

 

 



UCAPAN TERIMA KASIH 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia yang 

dilimpahkan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat mengikuti proses pendidikan hingga 

penyusunan skripsi ini yang dapat diselesaikan dengan baik. Mengingat keterbatasan 

kemampuan dan pengetahuan penulis serta kendala-kendala yang dihadapi, penulis menyadari 

bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bimbingan, bantuan, dukungan, semangat 

dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan 

terimakasih kepada: 

1. Tuhan Yesus Kristus karena berkat kasih dan penyertaannya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. Rencananya yang selalu 

mendatangkan kebaikan dan kasihNya yang sungguh nyata dan tidak terbatas di dalam 

hidup penulis. 

2. Kedua orang tuaku tercinta yang kukasihi dan kusayangi , Bapak Esron Esarias Sagala dan 

Mamah Nuri Sinta Mawati Silalahi yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, 

motivasi, nasihat dan bimbingan setiap waktu. 

3. Oppung yang sangat aku cintai dan aku sayangi terimakasih untuk doa yang selalu kalian 

berikan dan dukungan serta nasihat yang tidak pernah lupa kalian ingatkan kepada penulis. 

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta dan Oppungku tersayang. 

4. Buat saudaraku, My Sister Meita Ratna Sari sagala dan to My Beloved Brother Rozeki 

Parnasipan Sagala dan Rogarta Sagala. Terimakasih untuk semua doa, dukungan, dan 

bantuan yang kalian berikan kepada penulis. 

5. Ibu Siti Komariah S.E., M.M., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan 

waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengetahuan, bimbingan, pengarahan dan 

saran hingga skripsi ini selesai. 

6. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si, Ak. Selaku Rektor Universitas Widyatama 

beserta Pembantu Rektor Universitas Widyatama. 

7. Bapak Nugroho Juli Setiadi, S.E., M.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama beserta Pembantu Dekan Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama. 

8. Bapak Ryan Kurniawan, S.E., M.M. selaku Ketua Program Manajemen S1 Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama beserta Sekretaris Program Manajemen S1 

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

9. Bapak Nana Sumarna Pradja, DRS., H., M.B.A. selaku dosen wali penulis. 

10. Seluruh dosen dan staf pengajar Universitas Widyatama yang telah memberikan bekal ilmu 

dan pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

11. Teman tersayang Wita Loina Barus (makasih buat waktu dan doa serta dukungan yang 

diberikan selama penulisan skripsi ini dan semangat yang diberikankepada penulis) dan, 

Kristina Manullang (makasih buat doa dan dukungan dan semangat yang diberikan). 



12. Teman-teman satu perjuangan di konsentrasi keuangan Pratiwi Dwi Yanti, Shera Amalia, 

Vida Krisna Fitriyani, Gina Sarah Amalia, Dessy Eka Herawati, Kentri Ani Gultom dan 

Dara. 

13. Teman-teman seperbimbingan yang berjuang bersama-sama terutama kepada teh Feby 

yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

14. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis 

dalam merealisasikan skripsi ini. 

 

Demikian yang dapat penulis sampaikan, besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat 

dan menjadi bahan pembelajaran.. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan mohon 

maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini. 

 

Tuhan Yesus memberkati.  

Bandung,  September 2016 

 

 

Fitri Yanti Sagala 

 

 

 

 

 

 

 


