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KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi allah swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya 

kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Pengaruh Debt To Equity Ratio, Return On Equity, dan Total Asset Turnover 

Terhadap Return Saham Pada Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016”. Proposal ini merupakan salah satu 

syarat untuk menyelesaikan tugas akhir Program Sarjana (S1) pada Program Studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna sebab 

sebagai manusia biasa tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan karena 

keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. Penyusunan proposal ini tidak lepas 

dari bimbingan dan arahan, khususnya kepada Bapak Hirdinis M, SE. MM. selaku 

dosen pembimbing proposal yang telah memberikan saran, waktu, pengetahuan 

dan nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis. 

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan Alhamdulillah atas 

kekuasaan Allah SWT yang telah mencurahkan anugerahnya dan ingin berterima 

kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal ini 

terutama kepada: 

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

Buana 

2. Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., CIPSAS selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Univeritas Mercu Buana. 

3. Bapak Dudi Permana, MM, Ph.D selaku Ketua Program Studi Manjemen-S1 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

4. Orang tua saya Bapak Abu Amar, ibu Mukhayatun dan ibu Jarak, beserta 

kakak saya Afni Amar Atun dan Nur Khoiri yang telah memberikan semangat, 

do’a, dan dukungan moral dan material yang tiada henti-hentinya kepada 

penulis serta memberi semangat dan memberikan banyak inspirasi dalam 

menyelesaiakan skripsi ini. 
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5. Segenap Bapak dan Ibu dosen Universitas Mercu Buana yang telah 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan ilmu yang 

bermanfaat dalam mendidik para calon generasi bangsa. 

6. Kepada sahabat-sahabat pejuangan saya Lenovita, Dini Nur Aini, Tika 

Maryani, dan Siska Cintya Dewi. Terima kasih atas dukungan, saran dan 

nasehat. 

7. Kepada sahabat tecinta saya Ukhti, Fauziah Dirayati, Rika Mahesa, Devira 

Hermawan, Dewi Vidy Astuti, Risma Dwi Amalia, Nur Fadilah dan Widya 

Putri Puspita Rini. Terima kasih dukungan, motivasi, saran dan nasihat. 

Oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran serta 

masukan. Semoga proposal ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan 

khususnya bagin penulis dan pembaca pad umumnya. Akhir kata dengan segala 

ketulusan dan kerendahan diri, penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dalam 

penyelesaian proposal ini. 

 

Jakarta, 08 Desember 2017 

 

 

Novianti Amaratun 
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