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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalammu’alaikum, warrahmatullohi wabarrakatuh 

 Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul “Pengaruh Return On Asset (ROA) dan Debt Equity Ratio 

(DER) terhadap harga saham (studi pada persahaan food and beverages yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia)”, sebagai salah satu syarat kelulusan program 

strata satu (S1) jurusan akuntansi STIE Ekuitas Bandung.  

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada 

umumnya dan peneliti sendiri khususnya. 

 Melalui kesempatan ini lah, peneliti menyampaikan rasa syukur kepada 

Allah SWT yang selalu mecurah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada 

peneliti dan telah mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan oleh peneliti dalam 

proses penyelesaian skripsi ini. Engkau Maha Penyayang dan Maha Pengasih. 

Tidak lupa peneliti ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah ikut serta 

dalam memberikan dukungan baik secara moril maupun materil, karena berkat 

dukungan dan bantuan mereka semua peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Untuk :  

1. Kedua orang tuaku tercinta, bapak Igud Ruhyat dan ibu Yuli Anggraeni 

yang telah membesarkan, mendidik dan yang selalu memberikan do’a restu, 
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perhatian, kasih sayang, serta dukungan yang tidak ternilai harganya demi 

kelancaran dan keberhasilan peneliti dalam segala hal. 

2. Kakakku Okky Cendana dan kakak iparku Fany Tri Kusuma Dewi, terima 

kasih untuk segala nasihat, dukungan, do’a dan pembelajaran hidup bagi 

peneliti. 

3. Bapak Faiz Said Bachmid, SE., M.Ak., Ak., CA, dosen pembimbing peneliti 

yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, dan pemikiranya, serta 

bersedia meluangkan waktunya untuk membantu peneliti dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

4. Ibu Prof. Dr. Ina Primiana, SE., MT,  ketua STIE Ekuitas. 

5. Ibu Dr. Hanifah, SE., M.Si., Ak., CA,  ketua program studi S1 akuntansi 

STIE Ekuitas. 

6. Ibu Minda Indrani, SE., M.Ak, sekretaris program studi S1 akuntansi. 

7. Bapak Dadang Bunyamin, SE., MBA., Ak,  dosen wali peneliti. 

8. Seluruh dosen pengajar STIE Ekuitas, terima kasih atas ilmu yang telah 

diberikan kepada peneliti selama menjadi mahasiswi di STIE Ekuitas 

Bandung. 

9. Staf perpustakaan, BAAK, BAU, SPM beserta jajarannya yang telah 

membantu dalam bidang akademik, tidak lupa untuk A Roni yang selalu 

siap siaga menyediakan projector demi kelancaran perkuliahan, ibu kantin, 

bapak satpam, aa photo copy beserta teman-temannya yang tidak bisa 

peneliti sebutkan satu persatu, terimakasih  semuanya. 
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10. Untuk Sahabat-sahabatku tercinta Ney, Bocil, Iki, terima kasih telah 

menjadi sahabat sekaligus keluargaku, yang selalu setia atas kebersamaan 

ini, senang sekali bisa dipertemukan dan menjadi bagian dari kalian. 

11. Sahabat terdekatku Ney, terima kasih untuk segala motivasi, perhatian, 

kesabaran dalam mendengarkan keluh kesah peneliti dan selalu memberikan 

warna dalam persahabatan. 

12. Teman-teman satu bimbingan dan teman-teman yang sama-sama sedang 

berjuang dalam penyusunan skripsi, terima kasih untuk setiap semangat dan 

bantuan yang selalu kalian berikan. 

13. Teman-teman kelas Akuntansi 3 (2011), Tutik, Ivanny, Achi, Kathy, Dea, 

Ica, Cici, Unga, Ismi, Laely, Syahril, Nola, Sigit, Brayeana, Dzul, dan lain-

lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih untuk setiap 

kekonyolan, canda tawa yang membuat kelas kita selalu hangat. Sukses 

untuk semuanya. 

14. Teman-teman kostan “Bapak Sugimin Boarding House” Ulan, Dini, Mpit, 

Hermina, terima kasih kalian telah memberikan keceriaan dan bantuan. 

15. Seluruh angkatan 2011, khususnya prodi S1 Akuntansi, terima kasih senang 

bisa mengenal sebagian dari kalian, semoga tali silaturahmi ini bisa terjalin 

selamanya. 

16. Kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang 

telah membantu dalam proses penyelesaian skipsi ini. Terima kasih untuk 

segala bantuannya. 

Akhir kata semoga penelitian ini bisa memberikan manfaat positif bagi 

semua pihak yang berkepentingan dan semoga Allah SWT membalas semua 
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kebaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian 

skripsi ini. Aamiin. 

Wassalammu’alaikum, warrahmatullohi wabarrakatuh 

 

 

Bandung, Februari 2015 

     Peneliti 

 

 

       Intan Meilina 


