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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta 

karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penyusunan 

usulan penelitian ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat menempuh sidang 

jenjang S1 (Strata Satu) Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Komputer Indonesia. Adapun judul dari Penelitian ini adalah 

“PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA), DAN EARNING PER SHARE 

(EPS) TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN RETAIL 

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”. 

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis menyadari bahwa Penelitian ini 

masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala 

keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Namun penulis berusaha untuk 

mempersembahkan Penelitian ini dengan sebaik-baiknya agar dapat memiliki 

manfaat bagi banyak pihak. Oleh karena itu, penulis akan menerima segala kritik 

dan saran yang membangun dalam perbaikan Penelitian ini. Kedua orang tua, Ayah 

dan Ibu yang telah mendidik penulis dari kecil hingga sekarang dan tiada henti 

memberikan doa, kasih sayang, perhatian, dukungan serta bantuan yang tidak 

terhingga kepada penulis baik moral maupun materil. Doa dan restu Ayah dan Ibu 

selalu memudahkan setiap langkah di dalam hidup penulis. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan sKRISPI ini tidak akan terlaksana 

tanpa doa, bimbingan, motivasi, dukungan, bantuan, dan saran-saran dari berbagai 



 
 

pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis 

ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto selaku Rektor Universitas 

Komputer Indonesia. 

2. Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., Spec. Lic, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia. 

3. Bapak Angky Febriansyah, SE., MM, selaku dosen pembimbing yang telah 

membantu memberikan masukan dan motivasi hingga Penelitian ini dapat 

terselesaikan tepat waktu. Terimakasih banyak ibu atas ketulusan hati, 

kesabaran dan semua waktu yang telah diluangkan dalam memberikan 

pengarahan dan bimbingan dalam proses penulisan Penelitian ini. 

4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak memberikan ilmu dan 

pengalaman serta dukungan kepada peneliti selama kegiatan perkuliahan di 

Uneversitas Komputer Indonesia.  

5. Semua pihak yang turut membantu dan memberikan semangat selama 

proses penulisan Penelitian ini. 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam pengerjaan Penelitian 

ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari berbagai pihak. Di akhir kata, penulis berharap Penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi seluru pihak yang berkepentingan. 

Bandung,  Agustus 2020 

Penulis, 

Shilvy Zulvia Agustin 

NIM. 21114122 


