KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini dengan judul “PENGARUHCurrent Ratio (CR), Debt to Equity Ratio
(DER), DANReturn On Equity (ROE) TERHADAP TINGKAT
PENGEMBALIAN SAHAM PADA SUB SEKTOR MAKANAN DAN
MINUMAN DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2010-2016”
Proposal ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
pada Program Studi Manajemen 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 Bapak Amyardi SH, SE. 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 haturkan alh amdulilah atas kekuatan Allah SWT yang telah mencerahkan
anugerahnya dan ingin berterima kasih pada semua pihak yang telah membantuk
dalam penyusunan skrispsi ini terutama kepada:
1. Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM.,IPU selaku Rektor Universitas Mercu
Buana.
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2. Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA.,CIPSAS., CMA selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.
3. Bapak Dudi Permana, MM., Ph.D Selaku Ketua Program Studi Manajemen S1
Universitas Mercu Buana.
4. Kepada Orang Tua saya, M. Tumin dan Puriyah yang telah memberikan
dukungan moril maupun spiritual serta doa yang tiada henti dipanjatkan dalam
setiap langkah hidupku. Terima kasih untuk pengertian yang seluas samudera.
Maaf untuk kekecewaan yang pernah tertoreh, semoga semua menjadi
pembelajaran untuk peneliti.
5. Kakak-kakak dan adiku Yuliyanti, Iis Tianah, dan M.Irfan tersayang yang telah
memberikan motivasi yang tiada henti untukku.
6. Buat teman terdekat saya Wiwin Windasari & Irna Noviyanti yang telah
memberikan dukungan dan memotivasi yang tiada henti.
7. Seseorang yang spesial yaitu Rachmat Ashari yang telah mensupport,
meluangkan waktunya, selalu memotivasi, dan memberikan perhatian serta kasih
sayangnya kepada diriku, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Teman-teman seperjuangan April Leli Ningsih, Yusni Afrida, dan Winda
Fanesa, Virda Eciyana yang selalu memotivasi untuk bisa membantu dalam proses
penyusunan skripsi ini.
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9. Rekan-rekan Manajemen S1 Angkatan 2014 atas dedikasinya selama menimba
ilmu di Universitas Mercu Buana yang telah memberikan cerita, pengalaman, dan
perhatiannya.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 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.
Semoga skripsi ini bermanfaat 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, 28 Agustus 2018

Nopiyanti
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