
 

v 

 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Pengaruh Gross Profit Margin, Deviden Payout Ratio, Debt to Asset Ratio, dan 

Price To Book Value Terhadap Return Saham (Survey pada Perusahaan 

Subsektor Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”.  

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis tidak lepas dari berbagai 

kesulitan. Namun, berkat bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak 

baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk memperbaiki 

kekurangan pada skripsi ini. 

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:  

1. Kedua orangtua tercinta Ibu Hj. E. Imas Komariah dan Bapak H. Yunus 

Mulyawan atas semua kasih sayang, do’a, pengorbanan, nasihat, dukungan dan 

pengarahan dengan penuh kesabaran hingga penulis mampu menjadi seperti 

sekarang ini. 

2. Kakak tersayang Syanni Yustiani M.Ak, Syari Fitriani S.IP yang selalu 

mendukung, mendo’akan dan memberikan semangat terhangat bagi penulis. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Rudi Priadi Ir., M.S., selaku Rektor Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya.  



 

vi 

 

4. Bapak Dr. H Dedi Kusmayadi, SE., M.Si., Ak., CA. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya, sekaligus sebagai pembimbing I 

yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis. 

5. Ibu Rd. Neneng Rina A, SE., MM Ak CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya.   

6. Bapak Iwan Hermansyah, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing II 

yang telah meluangkan waktu serta perhatiannya untuk memberikan 

bimbingan dan pengarahan kepada penulis.  

7. Bapak Rani Rahman S.E., M.Ak. selaku dosen wali Akuntansi C 2015 yang 

telah meluangkan waktu serta perhatiannya untuk memberikan bimbingan dan 

pengarahan kepada penulis.  

8. Seluruh Dosen dan Staf SBAP Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi yang 

telah membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.  

9. Rekan-rekan seperjuangan Akuntansi C 2015 yang telah memberikan bantuan, 

dukungan dan kebersamaannya selama penulis kuliah. 

10. Keluarga Besar di BEM ABDIKARYA 2017-2018 yang telah memberikan 

bantuan, hiburan, dukungan dan kebersamaannya selama penulis kuliah. 

11. Sahabat dan orang terbaik yang selalu ada Assyifa, Dinda, Aie, Siti, Anis, 

Rif’atul, Trian, Tesa, Warda, Nafillan, Ina, Intan, Atshiilah, Lathifa, Yuliana, 

dan Dzikri yang selalu memberi hiburan, dukungan, dan waktunya untuk 

penulis. 

12. Rekan-rekan KKN 52 Papayan Jatiwaras, yang telah memberikan kenangan 

yang tak terlupakan selama menjalani mata kuliah KKN. 



 

vii 

 

13. Seluruh rekan jurusan Akuntansi serta semua pihak yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini. 

Semoga Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang membalas 

segala kebaikan dengan balasan yang setimpal. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat 

diterima dan memberikan manfaat bagi semua pihak. 

 

 

 

 

 

 

Tasikmalaya,  Juli 2019 

 

 

 

Penulis 

 

 


