
  v 
 
 

KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamiin atas segala 

nikmat Allah SWT yang tidak terbatas. Shalawat dan salam bagi junjungan 

seluruh umat Nabi Muhammaad SAW atas teladannya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Price Earning Ratio, Net Profit 

Margin, dan Debt Equity Ratio Terhadap Harga Saham (Studi Empiris pada 

perusahaan Perusahaan Manufaktur Sektor Food and Baverages yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016)”. Skripsi ini merupakan 

syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Mercu Buana. 

Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas 

dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang 

sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Ibu Elok Kurniawati selaku dosen 

pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, bimbingan, semangat, 

pengetahuan, dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat yang telah diberikan 

kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis berterima kasih 

pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama 

kepada: 

1. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, M.M. selaku Rektor Universitas 

Mercu Buana. 
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2. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Mercu Buana 

3. Bapak Dr. Fardinal, SE., M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

4. Bapak Marsyaf selaku penelaah proposal skripsi yang telah banyak 

memberikan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini. 

5. Seluruh dosen staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap 

ilmunya. 

6. Kedua Orang tua tercinta, Ibu Aslah Rangkuti dan Bapak Syahlan 

Batubara serta kakak dan adik saya, Hafifah Fitriansyah dan Syahridah, 

penulis sampaikan terimakasi yang tak terhingga atas doa restu, 

dukungan moral, nasehat, motivasi, material dan ridhonya yang tiada 

henti-hentinya kepada penulis serta member semangat dan memberikan 

banyak inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Terima kasih pada Faris Rajabi atas kesetiaan, waktu yang telah 

diluangkan untuk saya, ketulusan, motivasi, nasihat dan doa yang telah 

memotivasi saya dalam menyelasaikan skripsi ini.. 

8. Para sahabat terbaik : Neta Ayu Hastuti, S.E, Dinna Destrilia Syafitri, 

Yafi Rachmah, S.Ak, Farhatul Maula, S.Si, Nur Sajidah, Dyah Ayu 

Arini, dan Dara Kumala Devi. Terima kasih atas kesetiaan, ketulusan, 

motivasi, nasihat dan doa dari kalian. Semoga persahabatan ini hingga ke 

surgaNya. 
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9. Sahabat-sahabat saya yang terkasih Ananda Agustina, S.E, Ardiles 

Permata, Dayu Aristyadewi, Jelvi Royan, Nadya Aruan, S.E, Nindya 

Ayu, dan Yosi Oktaviana. 

10. Semua teman Akuntansi S1 angkatan 2014 yang tidak dapat disebutkan 

satu persatu terima kasih atas kebersamaan dan suka dukanya selama 

menuntut ilmu di Universitas Mercu Buana 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh 

dari sempurna, naik dari segi isi maupun penyajian data, oleh karena itu, penulis 

mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun 

dari berbagai pihak agar menjadi sempurna dalam tugas akhir ini. 

Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan 

khususnya bagi penulis dan pembaca umumnya Akhir kata dengan segala 

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

kelemahan dalam skripsi ini. 
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