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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur senantiasa tercurahkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan 

limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham Pada Perusahaan 

Property dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Periode 2012-2016”. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa adanya keterbatasan 

dan ketidaksempurnaan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi isi maupun 

penyajiannya. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, 

petunjuk, dan saran dari berbagai pihak, khususnya Dr. Noor Prio Sasongko, ME, 

selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi yang telah memberikan 

saran, waktu, bimbingan, pengetahuan dan nasehat-nasehat yang sangat 

bermanfaat  yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan segala 

kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada Dr. Noor 

Prio Sasongko, ME, yang telah banyak memberi arahan dan meluangkan 

waktunya untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 

dengan baik, serta penulis juga ingin berterimakasih kepada semua pihak yang 

telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada: 

1. Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM, IPU selaku Rektor Universitas Mercu 

Buana. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/
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2. Dr. Harnovinsah, AK., M. Si., CA,. CIPSAS selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

3. Dudi Permana, Ph.D selaku ketua Program Studi Manajemen S1 Universitas 

Mercu Buana. 

4. Seluruh dosen dan staff Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya. 

5. Kedua orang tua saya, Ayahanda Mansyur & Ibunda Maliyah tercinta yang 

selalu mendoakan, memberi semangat dan dukungan baik moril maupun 

materil yang tak ternilai harganya kepada saya.  

6. Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dan 

sahabat sedari SMA serta sahabat rumah yang selalu menyemangati saya. 

Oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan 

bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini 

bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan 

pembaca pada umumnya. Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan 

diri, penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini. 
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