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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb, 

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 

karunia-Nya lah sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Pengaruh Financial Leverage terhadap Return On Equity (ROE) dan 

Earning Per Share (EPS) pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk periode 2010 

– 2014”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam 

menempuh gelar Sarjana Jurusan S1 Manajemen di STIE EKUITAS Bandung. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata 
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kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki Penulis dalam menelaah masalah yang 

diteliti. Oleh sebab itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna 

perbaikan di masa yang akan datang. 

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari 

bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik berupa materi, nasehat, maupun 

dorongan semangat yang sangat besar artinya bagi penulis. Oleh karena itu, penulis 

ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu 

penulis dalam penyusunan skripsi ini, dan tidak lupa penulis mengucapkan terima 

kasih kepada: 
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terima kasih kepada Pembimbing yang dengan sabar membantu Penulis 
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untuk segera menyelesaikan skripsi ini. 
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