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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

judul “Pengaruh Laba Bersih, Modal Kerja, Dan Arus Kas Terhadap Harga 

Saham PT. Indosat, Tbk.”. Penulis membuat skripsi ini sebagai salah satu prasyarat 

dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi program studi S-1 pada Fakultas Ekonomi 

Jurusan Akuntansi Universitas Esa Unggul. Dengan pengalaman dan pengetahuan 

serta kemampuan penulis, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini 

masih banyak kekurangan, baik isi maupun teknik penyusunannya. 

Dalam proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, 

tuntunan dan dorongan serta motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankan penulis 

mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung 

penulis selama menyusun skripsi ini, terutama untuk : 

1. Bapak Dr. Arief Kusuma, MBA Sebagai Rektor Universitas Esa Unggul 

2. Bapak Dr. MF Arrozi, SE, Msi, Akt selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Esa Unggul 
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3. Bapak Drs. Daulat Freddy, Ak. MM Selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul 

4. Bapak Yanuar Ramadhan, SE., Ak., MM selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

saya yang telah telah banyak memberikan waktu, tenaga, pikiran dan pengertian 

dalam memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berharga dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

5. Ibu yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil, dengan doa 

dan kasih sayangnya dapat menyelesaikan skripsi ini. 

6. Ayah (alm) beserta keluarga dan adik-adikku terima kasih atas do’a dan 

dukungannya. 

7. Seluruh dosen Universitas Esa Unggul yang pernah mengajar saya dari 

semester pertama hingga akhir, terima kasih untuk ilmu dan pengajarannya 

selama masa perkuliahan. 

8. Unchu Listyawati yang selalu mememani hari-hari penulis selama ini, terutama 

dalam penyusunan skripsi ini dengan selalu memberikan do’a, motivasi, 

pengertian, dukungan, perhatian yang tak terhingga selama sebelum, selama 

dan setelah penulisan skripsi ini. 
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9. Teman-teman saya, M. Alfih, Johan, Andar, Yunita, Putri, Maria, Rahma, Ajie, 

Ilham, Iway, dan Shihab (alm) serta teman angkatan 2007 yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu. 

 

Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya dan membalas semua amal kebaikan 

mereka, amin ya robbal alamin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna karena terbatasnya kemampuan pengalaman penulis. Oleh karena itu, 

segala saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. 

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua 

pihak yang membutuhkan. 

 

Jakarta, Februari 2011 

             Penulis 

 

       (Abby Arintiko Wiranda) 




