KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan
judul

“PENGARUH

INVESTMENT

OPPORTUNITY

SET

(IOS),

PERTUMBUHAN LABA, DAN LIKUIDITAS TERHADAP EARNING
RESPONSE CONFFICIENT (ERC).”. Skripsi ini merupakan syarat untuk
memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Mercu Buana.
Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas
dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman.
Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan yang
sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Ibu Yulia Yustikasari, SE, MSc
selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu,
bimbingan, semangat pengetahuan dan nasehat–nasehat yang sangat bermanfaat
yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini
penulis haturkan alhamdulillah atas kekuatan Allah SWT yang telah mencurahkan
anugerahnya dan ingin berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu
dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:
1.

Bapak dan ibu tercinta terima kasih atas semua kasih sayang, kesabaran,
perhatian, nasehat, motivasi, dukungan, dorongan, semangat, dan doa yang
selalu menyertai penulis.
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2.

Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas
Mercu Buana.

3.

Bapak Dr. Harnovinsah, Ak.,Msi., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Mercu Buana.

4.

Bapak Dr. Fardinal, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.

5.

Ibu Yulia Yustikasari, SE., M.Sc sebagai dosen pembimbing skripsi yang
dengan sabar membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis.

6.

Ibu Diah Iskandar, SE., M.Si sebagai dosen penelaah proposal skripsi yang
telah memberikan masukan dan nasehat–nasehat yang bermanfaat yang
telah diberikan kepada penulis.

7.

Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Akuntansi Universitas Mercu
Buana.

8.

Seluruh Karyawan Perpustakaan Universitas Mercu Buana.

9.

Para sahabat Tia, Anik, Rahmi, Desvi, Indah, Lita dan seseorang yang
selalu memberikan perhatian Andaru Bhaktitama S. Terima kasih sudah
menjadi penyemangat dalam segala suasana, terima kasih juga atas doa,
dukungan dan motivasi kalian semua.

10.

Seluruh keluarga besar Akuntansi S1 angkatan 2012 dan semua pihak
yang tidak disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, doa
dan dukungan semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh
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karena itu, penulis mnegharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik
yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaaat dan dapat
menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.
Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan diri, penulis mohon maaf
apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini.

Jakarta, 31 Maret 2018

Dessy Rahma Islami
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