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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa 

melimpahkan berkat, rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun tujuan dari skripsi ini 

adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan strata-1 pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Esa unggul. Penulis menyusun skripsi dengan 

judul “Pengaruh PER(Price Earning Ratio) dan EVA(Economic Value 

Added)  terhadap Harga Saham Perusahaan Sektor Dasar dan Kimia 

yang terdaftar di BEI Pada Periode Tahun 2008 – 2011 ”.  

 Dengan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis 

miliki,penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak 

kekurangannya. Berkat bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung atau 

tidak langsung hingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Karena itu dalam 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan dengan 

rasa hormat kepada: 

1. Kepada Allah SWT yang memberikan kekuatan baik batin maupun rohani 

kepada penulis. 

2. Bapak Dr. Arief Kusuma, MBA selaku rektor Universitas Esa Unggul.  

3. Bapak Dr. MF Arrozi A, SE, Ak.M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Esa Unggul, serta selaku 
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pembimbing materi maupun teknis yang telah meluangkan waktunya dan 

memberikan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. 

4. Seluruh pengajar bapak/ibu selaku dosen yang mengajar di Universitas 

Esa unggul. 

5. Teristimewa kepada seluruh keluarga atas kasih sayang serta untaian doa 

yang diberikan kepada penulis. 

6. Dan kepada Selvi Kurnia sebagai motivator yang banyak memberikan 

dorongan serta masukan kepada penulis. 

7. Kepada teman-teman yang ikut berpartisipasi dan serta turut mendoakan.  

8. Dan kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang 

telah banyak membantu menyelesaikan pembuatan skripsi ini. 

Berkat bantuan dan kerjasamanya dari berbagai pihak yang sudah 

disebutkan diatas, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan waktu yang 

sudah ditentukan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.  

 

        Jakarta,  Februari 2013 

 

        Rizki Kurnia Husain 


