KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan
judul“Pengaruh current ratio, debt to equity ratio, dan return on equity terhadap
harga saham pada sub sektor pariwisata, hotel, dan restoran yang terdaftar di BEI
periode 2012-2016”. Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar
sarjana pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Mercubuana.
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 Bapak Iwan Firdaus, S.kom, MM.
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 ingin berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam
penyusunan skripsi ini terutama kepada:
1. Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas Mercu Buana
2. Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., CIPCAS selaku Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Mercu Buana.
3. Bapak Dudi Permana, Ph,D selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.
4. Bapak Endrizal dan Ibu Kartini selaku orang tua saya yang telah memberikan
doa, semangat, ridhonya, dan segalanya untuk saya.

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

5. Adik - adik tercinta saya yang turut serta dalam membantu dan memberikan
semangat untuk menyelesaikan skripsi.
6. Sahabat-sahabat saya yang membantu dan selalu memberikan dorongan dalam
proses penelitian.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan
dan belum sepenuhnya sempurna, dikarenakan terbatasnya pengalaman dan
pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala
bentuk saran dan kritik dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi
banyak pihak, terutama bagi penulis dan pembaca skripsi ini.

Jakarta, Januari 2018

Lorna Kartika
NIM : 43114010214

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

