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KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan rasa syukur yang tak terhingga penulis panjatkan

kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah juga inayah-Nya,

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul

"Anaiisis Pengaruh Faktor-faktor Fundamental Perusahaan (EPS, ROA, NPM,

dan DER) Terhadap Harga Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan yang

Membagikan Deviden di Bursa Efek Jakarta)".

Adapun maksud penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat

dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Ekonomi jurusan

Manajemen Universitas Islam Indonesia.

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini bertujuan untuk

mengetahui apakah variabel independen, yaitu Earning Per Share (EPS), Return

On Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM), dan Debt Equity Ratio (DER) secara

parsial dan simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel

dependennya, yaitu hargasaham.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin

untuk memberikan hasil yang terbaik. Namun demikian penulis juga mempunyai

keterbatasan kemampuan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis

menyadari tanpa adanya bimbingan, dukungan dan bantuan baik secara monl

maupun materiil dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat terselesaikan.
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Pada kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Suwarsono Muhammad, MA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan ijin dalam

penulisanskripsi ini.

2. Bapak Drs. H. Bachruddin, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang

telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan

skripsi ini.

3. Ibu dan Bapak (Aim) yang adek kasihi dan sayangi yang selalu mendoakan,

menjaga, memberi semangat, asa, kasih sayang, nasehat, dan dukungan dalam

setiap langkahku untuk masa depanku.

4. Mbak Endang, Mas Samad, dan "si kentung" Farhan Ramdhani yang

senantiasa memberiku semangat, perhatian, cinta kasih, dukungan dan

membuat aku lebih tegar dalam hidup.

5. Sahabat sekaligus saudaraku "the basic" Anita, Ika, Tri, dan Poppy yang

selalu ada di saat senang maupun sedih. Semoga persaudaraan kita kekal

abadi selamanya.

6. Temen-temen kos 149A, Dwi dan Andri, terima kasih telah menjadikan kos

ini rumah kedua buatku.

7. Mas Agus S "den bagnsku'\ terima kasih atas perhatian, kesabaran, kasih

sayang, cinta dan doanya.
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8. Pihak-pihak yang belum penulis sebutkan yang turut membantu bazk dengan
moril maupun materiil sehingga sknps, ini dapat terselesaikan terima kasih

atas kebaikan dan perhatian yang kalian berikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi in, jauh dan sempurna,

maka saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan
di masa mendatang. Jika terdapat kelebihan atas skripsi ini, maka semua itu

berasal dari Allah SWT, dan jika terdapat kekurangan, itu tidak lepas dari penulis
sebagai mahkluk ciptaan-Nya. Di tengah keterbatasan penulis dalam penulisan
skripsi ini, penulis berharap kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.
Semoga Allah SWT selalu membimb.ng dan menyertai setiap langkah k.ta.

Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Juni 2005

Retno Wijayanti


