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Kata Pengantar 

 
  Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia, nikmat, 

dan hidayah sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Return On Asset, Net Profit Margin dan Earning Per Share 

Terhadap Harga Saham Pada Perbankan Yang Terdaftar Di LQ45 Periode 

2007-2016”. Skripsi  ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada 

Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu 

Buana. 
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SE., MM selaku dosen pembimbing skripsi atas nasihat yang bermanfaat untuk 

penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis haturkan Alhamdulillah 

atas kekuatan Allah SWT yang telah mencerahkan anugerahnya dan ingin 

berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan 

skripsi ini terutama kepada : 
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Mercu Buana. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/



 
 

vii 
 

4. Kepada Kedua Orang Tua saya, Ayahanda Ferry Fauzi dan Ibunda Surini 

tercinta yang telah memberikan dukungan, doa, nasihat dan motivasi 

sampai detik ini penulis tetap semangat dan kuat dalam menyelesaikan 

studi. 

5. Bapak/Ibu Dosen jurusan Manajemen Keuangan, Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis, Universitas Mercu Buana yang telah memberikan ilmu dan 

pengalaman selama ini. 

6. Kepada Bapak Muhamad Taufiqurrohman, Bapak Priatna selaku bos dan 

Mbak Tami, Mbak Rhanty rekan kerja yang selalu memberikan semangat 

dan mendukung saya menyelesaikan kuliah ini. 

7. Teman – teman kuliah Manajemen S1 angkatan 2013 dan Manajemen 

Keuangan telah menjadi sahabat yang baik dalam masa perkuliahan. 

8. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang 

telah membantu dalam penulisan skripsi ini. 

Penulis menyadari  sepenuhnya  bahwa dalam penulisan  skripsi  ini  

masih  ada kekurangan.  Oleh karena  itu,  penulis  mengharapkan  kritik  dan 

saran  yang  bersifat membangun  dari  semua  pihak demi  kesempurnaan  

proposal skripsi  ini.  Semoga proposal skripsi  ini bermanfaat  bagi  semua 

pembaca. 
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