KATA PENGANTAR

Assalaamu’alaikum wr,wb
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Illahi Robbi, Shalawat serta
salam semoga tetap pada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta
hambanya yang beriman dan beramal shaleh. Karena atas izin dan kehendakNya,
serta dengan didasari segala usaha dan daya yang sesuai dengan kemampuan
penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Skripsi dengan judul
“Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan, Jumlah Uang Beredar dan Produk
Domestik Bruto Terhadap Tingkat Pengembalian Saham pada Perusahaan
Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI
periode 2014-2018”
Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat sidang Strata Satu (S1)
Program Studi Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi UNIKOM. Dengan tidak
mengurangi rasa syukur penulis sungguh menyadari bahwa dalam penyusunan
skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tersaji dalam kesahajaan, semata-mata
tersaji karena keterbatasan dan ketidak mampuan penulis, serta masih terdapat
kekurangan – kekurangan baik dalam hal penggunaan bahasa, penyampaian materi
maupun pengetahuan yang penulis miliki.
Menyadari hal tersebut, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari
semua pihak yang sifatnya membangun sebagai bahan masukan yang bermanfaat
demi perbaikan dan peningkatan diri dalam bidang ilmu pengetahuan dimasa yang
akan datang.
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Selama melakukan penyusunan dan penelitian dalam menyelesaikan skripsi
ini, penulis memperoleh begitu banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.
Maka dalam kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terimakasih dan
penghargaan yang setinggi – tingginya kepada pihak yang telah memberikan
dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
Ucapan terimakasih ini penulis haturkan kepada yang terhormat:
1. Dr.Ir Eddy Suryanto Soegoto selaku Rektor UNIKOM
2. Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini,SE.,Spec. Lic., selaku Dekan Fakultas Ekonomi
UNIKOM.
3. Dr. Lita Wulantika, SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi Manajemen
UNIKOM.
4. Prof. Dr. Hj Ria Ratna Ariawati, MS., Ak., selaku Dosen Pembimbing Skripsi
Program Studi Manajemen Fakulatas Ekonomi UNIKOM.
5. Dr. Raeny Dwisanty, SE., M.Si., selaku Koordinator Skripsi program studi
Manajemen fakultas ekonomi UNIKOM.
6. Dr. Rizki Zulfikar,SE, M.Si, selaku Sekertaris Program Studi Manajemen
fakultas ekonomi UNIKOM
7. Dr. Linna Ismawati, SE., M.Si selaku dosen Seminar Keuangan sehingga
Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Seluruh dosen UNIKOM khususnya Program Studi Manajemen fakultas
ekonomi.
9. Kedua Orang Tua tercinta atas Do’a dan Dukungannya yang selama ini telah
diberikan kepada penulis.
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10. Sahabat terbaikku di UNIKOM yaitu Natalia Simbolon, Andi Maryadi ,Sarah
Agustina, Redho Anggara, Rinaldi Poli, Ayu Aryanti dan Jovi Fagadiwa yang
telah memberikan dukungan kepada penulis
11. Sahabat-sahabatku manajemen angkatan 2015 yang menjadi teman terbaiku
atas persahabatan hari ini, esok dan yang hari yang akan datang.
12. Yulinda Photocopy yang telah membantu dalam kelancaran draft skripsi ini.
Akhir kata, dengan tersusunnya laporan Skripsi ini semoga dapat
bermanfaat khususnya bagi penulis yang menyusun laporan ini, umumnya bagi
semua yang masih dalam tahap belajar.

Bandung , Agustus 2019
Penulis

Luthvia Jihadilah A.P
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