
v 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur penjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan kurnia yang 

telah diberikan kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Analisis Pengaruh Kinerja Keuagan Menggunakan ROE, DER, TATO dan 

QR  Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Sektor Pertambagan Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016”. Adapun tujuan 

penulisan Proposal penelitian ini adalah memenuhi salah satu syarat untuk 

menyelesaikan tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Program Sarjana (S1) 

pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu 

Buana. 

Penulis menyadari bahwa di dalam penelitian ini tidak lepas dari 

kesalahan dan kekurangan. Penulisan proposal penelitian ini tidak mungkin dapat 

berjalan dengan baik tanpa bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengungkapkan rasa terima 

kasih yang besar-besarnya kepada Dr. Noor Prio Sasongko, ME., selaku Dosen 

Pimbimbing yang telah memberikan  saran, waktu, bimbingan, semangat , dan 

pengetahuan, dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat yang telah di berikan 

kepada penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan 

terima kasih kepada: 

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

Buana. 

2. Dr. Harnovinsah, AK., M.Si, CAA., selaku Dekan Falkultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana. 

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

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

4. Semua Dosen Falkultas Ekonomi Universitas Mercu Buana yang telah 

membimbing dan memberi ilmu kepada penulis selama ini di Falkultas 

Ekonomi Universuitas Mercu Buana. 
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5. Bapak Hoderi dan Ibu Lailatul Azmi selaku orang tua yang selalu 

memberikan motivasi, nasehat dan semangat serta doa yang tidak henti 

hingga terselesaikannya skripsi ini. 

6. Kepada Neta Ayu Hastuti, Hanan Atika Suryani,  sahabat-sahabat dan 

rekan seperjuangan yang memberikan dukungan dan semangat selama 

penyusunan skripsi penelitian. 

Penulis menyadari bahwa skripsi penelitian ini masih jauh dari 

kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai 

pihak sangat di harapkan demi perbaikan-perbaikan kedepan. Akhir kata dengan 

segala ketulusan dan kerendahan diri, penulis memohon maaf apabila ada 

kesalahan dan kelemahan dalam penulisan skripsi penelitian ini. 
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