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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan 

limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Pengaruh Rasio Profitabilitas (ROA), Rasio Hutang (DER) Dan Nilai Tukar 

Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar 

Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2013-2016”. 

Adapun penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan tugas akhir Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas 

Ekonomi Universitas Mercu Buana,  Jakarta. 

Peneliti menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, 

bimbingan, petunjuk, dan saran dari semua pihak, khususnya Bapak Tri Wahyono 

SE., MM., selaku dosen pembimbing dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih 

karena selalu membimbing dan memberi arahan, ajaran, ilmu-ilmu baru serta 

saran yang selalu diberikan tanpa pamrih. Dengan segala kesibukan dalam 

pekerjaan maupun pendidikan masih bersedia untuk meluangkan waktunya, selalu 

memberikan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan 

skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

 Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti haturkan Alhamdulillah atas 

kekuatan Allah SWT yang telah mencurahkan anugerah-Nya dan tak luput ingin 

mengucapkan banyak terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan skripsi ini khususnya terutama kepada : 
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1. Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM., IPU., CMA., MSS,   selaku Rektor 

Universitas Mercu Buana. 

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

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

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

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

4. M. Soelton Ibrahim, S.Psi.,MM, selaku Sekretaris 1 Program Studi 

Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana 

5. Ryani Dhyan Parashakti, SE.,MM selaku Sekretaris 2 Program Studi 

Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

6. Seluruh dosen Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Mercu Buana yang tidak bisa disebutkan satu-persatu 

namanya, terima kasih telah memberikan segenap ilmu dan wawasannya 

yang bermanfaat kepada peneliti. 

7. Kedua orang tua tercinta terutama untuk mamahku serta ayahku dan adik-

adikku tersayang dan seluruh keluarga besar peneliti, terima kasih telah 

memberikan semangat, nasihat, motivasi, curahan kasih sayang dan doa 

serta dukungan moral dan materil yang tiada henti-hentinya kepada 

peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Bagi pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu penulis 

ucapkan terimakasih. Peneliti menyadari sekali bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang 

dimiliki peneliti. Semoga sekiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan 
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menambah pengetahuan khususnya bagi peneliti dan masukan bagi pembaca. 

Akhir kata dengan kerendahan hati peneliti memohon maaf apabila ada kesalahan 

dan banyak kekurangan dalam skripsi ini. 

Jakarta, Oktober 2018 

       

  

David Afandi 
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