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KATA PENGANTAR 

 

Tiada kata yang indah diucapkan selain doa dan puji syukur penulis panjatkan 

kepada Allah SWT, atas segala berkat dan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada 

kita semua. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Judul penelitian yang penulis pilih adalah “Faktor Fundamental dan Faktor 

Ekonomi Makro yang mempengaruhi Tingkat Pengembalian Saham (Return Saham)  

pada Perusahaan Telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia”. 

Mengingat masih terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis, maka 

penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 

kekurangannya. 

Dalam menyelesaikan laporan ini, penulis telah mendapat bantuan dari 

berbagai pihak, baik dalam pengumpulan data, penyajian isi, maupun teknis 

penulisannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa 

terima kasih kepada : 

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Arief Kusuma A P MBA, selaku Rektor Universitas Esa Unggul; 

2. Ibu, selaku Dekan DR. M. F. Arrozi A.Se, M.Si, Akt Fakultas Ekonomi 

Universitas Esa Unggul; 

3. Ibu Dra. Iin E. Mardiani, MM, selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Esa Unggul; 
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4. Bapak Abdurrahman, MM, selaku Dosen pembimbing materi dan teknis yang 

bersedia memberikan waktu, pemikiran, dan penjelasan tentang materi-materi 

penelitian; 

5. Para dosen, Ibu Rina, Ibu Nurlinda, Pak Hasyim, Pak I Roni, Pak Sapto, dan 

lainnya, terima kasih telah memberikan pengajaran kepada penulis dan Insya 

Allah ilmu ini dapat bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang; 

6. Para staf Fakultas Ekonomi dan para dosen Universitas Esa Unggul; 

7. Keluargaku  yang tercinta papa, adik-adikku yang tidak lelah memberikan 

semangat dan doanya kepada penulis, di saat penulis melakukan penyusunan 

skripsi ini. Untuk mamaku tercinta yang sudah tenang disana semoga bahagia 

akan keberhasilanku ini; 

8. Untuk teman terbaikku Rizal terima kasih atas segala motivasi dan bantuannya. 

9. Untuk teman-temanku Rama, Tari, Syanti, Rani, Nurul, terima kasih atas 

motivasinya. 

10. Dan semua teman lainnya tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. 

11. Spesial thanks for Allh SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan rezekinya 

serta perlindungannya untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh 

karena itu, segala bentuk kritikan dan saran yang sifatnya membangun akan penulis 

terima dengan senang hati, guna penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan 

datang. 
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Akhir kata penulis mendoakan semoga allah SWT memberikan segala berkat dan 

rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan bagi penulis dalam 

penyusunan skripsi ini.  
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