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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Puji Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas nafas kehidupanNya dan 

Nabi Muhammad SAW atas Risalahnya karena dengan rahmat dan hidayahNyalah 

sehingga kendala teknis maupun non teknis dalam penyelesaian skripsi ini dapat 

dilewati meskipun dengan tertatih-tatih dan akhirnya selesai sesuai dengan 

harapan. 

Skripsi ini yang disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk 

menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 

Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana 

Jakarta. Judul skripsi yang penulis susun adalah “PENGARUH BOOK VALUE 

EQUITY PER SHARE, DEVIDEN PER SHARE DAN NET PROFIT 

MARGIN TERHADAP HARGA SAHAM PERTAMBANGAN YANG 

TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2013 - 2016”. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari 

segala kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati 

penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca sebagai bahan masukan 

sehingga dapat berguna baik bagi penulis maupun bagi pembaca pada umumnya. 

Mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis serta kendala- 
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kendala yang ada maka penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak 

akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak. 

Untuk itu dalam bagian ini penulis ingin menyampaikan banyak terima 

kasih kepada pihak yang sudah memberikan bantuan, dukungan, semangat, 

bimbingan dan saran-saran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Rasa 

terimakasih ini ingin penulis sampaikan terutama kepada: 

 

1. Bapak Dr. Ir. Arrisetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas Mercu 

Buana. 

2. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si, CA., CIPSAS., CMA, selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

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

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

4. Ibu Elok Kurniawati, S.E., M.Ak. sebagai dosen pembimbing yang telah 

memberikan pengarahan, bimbingan, dan saran yang berguna selama 

proses penyelesaian skripsi ini. 

5. Seluruh Dosen, Staf Akademik, Staf Jurusan Akuntansi, Staf Perpustakaan, 

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta 

yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan yang sangat berharga. 

6. Bursa Efek Indonesia atau PT. IDX yang telah memberikan bantuan dan 

informasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Suami tercinta Reno Apriyadi, S.ST, kedua orang tuaku dan mertua 

tersayang serta seluruh keluarga yang telah memberikan semangat, doa dan 

dukungan moral dan material yang tiada henti-hentinya kepada penulis 
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serta memberi semangat dan memberikan banyak inspirasi dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Teman-teman ekstensi Akuntansi 2016 terima kasih telah memberikan 

bantuan dan motivasinya.  

9. Pihak – pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima 

kasih atas bantuan, motivasi serta doanya.  

 

 Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak 

dan bagi penulis khususnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi dan 

memberikan berkahNya dan imbalan yang setimpal kepada semua pihak yang 

telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 
 

Jakarta, 11 Agustus 2018 
 
 
 

Fitri Oktania 
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