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KATA PENGANTAR 

Assalaamu’alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillahi robbil ‘alamin, segala puji dan syukur kepada Allah 

Subhanahu wa ta’ala atas segala rahmat yang dilimpahkan-Nya sehingga pada 

akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh 

Economic Value Added (EVA), Return On Asset (ROA), Debt to Equity Ratio 

(DER), dan Earning Per Share (EPS) Terhadap Return Saham (Pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di 

BEI Periode Tahun 2014-2017)”. Penulis membuat skripsi ini untuk memenuhi 

sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan 

Akuntansi di Universitas Mercu Buana. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan 

terwujud apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak. Rasa terima kasih penulis 

ucapkan kepada Ibu Fitri Indriawati, S.E., M.Si., CSRS selaku dosen pembimbing 

yang telah memberikan waktu, bimbingan, semangat, saran, pengetahuan, doa, 

dan nasihat-nasihat didalam memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat 

untuk penulis. Dan rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada : 

1. Bapak Sodik dan Ibu Masripah, kedua orangtuaku tercinta yang tidak 

pernah letihnya memberikan doa, dukungan, kasih sayang, kesabaran dan 

pengorbanan yang telah diberikan, sampai kapanpun tidak akan pernah 

tergantikan oleh siapapun dan apapun. Tiada kata terindah selain terima 

kasih dan doa yang dapat penulis berikan. 
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2. Siska Widia Utami, S.E., M.Ak, kakak tercinta yang sudah banyak 

membantu dalam menulis skripsi ini. 

3. Farraz Fauzan Zulkarnaen, S.E., yang selalu menemani, men-support, 

mendoakan, membantu dan memberikan masukan kepada penulis dalam 

pembuatan skripsi ini. Ily, Mas . 

4. Bapak Prof. Dr. Ngadino Surip, MS, selaku Rektor Universitas Mercu 

Buana. 

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

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

6. Bapak Dr. Fardinal, S.E., M.Si., Ak selaku Kaprodi S1 Akuntansi 

Universitas Mercu Buana. 

7. Seluruh Dosen dan Staff FEB Mercu Buana yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala ilmu dan pengarahan yang 

telah diberikan kepada penulis. 

8. Intan Fitri, sahabat tersayang yang telah menjadi teman perkuliahan dari 

semester 1 hingga saat ini. 

9. Muhammad Hasyim Ibnu Murroh, S.E., yang terus menyemangati dan 

memberikan solusi kepada penulis. 

10. Aldi Saputra, S.E., yang memberikan masukan dari awal pembuatan 

sampai selesainya skripsi ini. 

11. Teman-teman satu angkatan 2015, Wulandari, Hertaty Susantri, Ade Dwi 

Putra, Rizqa Ayu Putri, Gita Triasari dan semuanya yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala kebaikan, kebersamaan 
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dan doa serta dukungan moril yang diberikan selama kuliah dan dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

12. Semua pihak yang telah mendukung skripsi ini, yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala melimpahkan 

rahmat-Nya dan membalas semua amal kebaikan mereka. Penulis 

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena terbatasnya 

kemampuan dan pengalaman penulis. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki 

penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta 

masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk kesempurnaan 

dari penulisan skripsi ini. 

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila 

dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat serta menambah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi 

pembaca pada umumnya. 

Wassalaamu’alaykum Warahmatullahi Wabarakaatuh 

Jakarta, 25 September 2018 

 

  (Tuti Fitri Anggreani)  
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