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KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah Sang Penguasa alam semesta. Semoga salawat serta 

salam tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, beserta keluarga dan 

sahabat-sahabatnya. Atas berkat rahmat dan ridho Allah Yang Maha Kuasa yang 

telah memberikan ilmu, kesehatan, kemudahan dan kelancaran sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Reputasi Underwriter, 

Earning Per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER), Faktor Risiko, dan Umur 

Perusahaan Terhadap Tingkat Underpricing pada Perusahaan yang melakukan 

Penawaran Saham Perdana yang masuk Indeks Saham Syariah Indonesia (Studi 

Kasus pada Perusahaan-Perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia Periode 

2011-2016)”. Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

Dalam penelitian ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini 

masih jauh dari sempurna dan tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Di 

dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan yang 

sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Ibu Siti Sarpingah, SE, M.Ak., 

selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membantu penulis didalam 

memberikan saran, waktu, bimbingan, bantuan dan dukungan yang sangat 

bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi dapat 

diselesaikan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan 

rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan skripsi ini terutama kepada : 

http://digilib.mercubuana.ac.id/
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1. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas 

Mercu Buana.  

2. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si, CA.,CIPSAS 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. Seluruh dosen dan staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya. 

5. Kedua orang tua tercinta, kakak dan adik saya yang selalu mendoakan 

serta memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis sehingga bisa 

menyelasikan skripsi ini. 

6. Saudara, sahabat, dan pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan 

satu persatu. Terima kasih atas bantuan, dukungan serta doanya. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis, oleh 

karena itu penulis menghargai semua saran dan masukan yang membangun demi 

penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah 

pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. 
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