KATA PENGANTAR
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Rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada
sesembahan ku

ALLAH SWT yang telah memberikan karunia-Nya berupa

kesehatan dan kemudahan kepada hambaNya, sehingga akhirnya penyusunan skripsi
ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini disusun guna
melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi
Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.Adapun judul
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RATIO, QUICK RATIO DAN PRICE TO BOOK VALUE TERHADAP
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Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah
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penulis,
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tenaga,
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maupun

pemikiran.Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan
yang sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Ibu Luna Haningsih, SE, ME ,
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
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Dr.Ir.Arissetyanto Nugroho,MM selaku Rektor Universitas Mercu Buana.
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2. Dr. Harnovinsah, M.Si.,Ak., CA., CIPAS., CMA., CSRS selaku Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.
3. Dudi Permana, Ph.D selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.
4. Seluruh dosen dan staf Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya.
5. Kedua Orang Tua dan kakak saya Rio Handoko yang selalu memberikan

semangat, doa dan motivasi serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan
skripsi ini.
6. Octeviana Winata, Putri Novitasari, Nina Nurfadilah, Nani Andriani. Serta

rekan-rekan di Bank BCA, Bank Mandiri dan Bank MAS.
7. Seluruh pihak yang telah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu

persatu.
Atas semua bantuan dan dukungan yang penulis terima, semoga mendapat
balasan berlipat dari Allah SWT. Apabila terdapat kritik dan saran yang membangun
demi penyempurnaan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih. Akhir kata semoga
penulisan skripsi menjadi bacaan yang bermanfaat. Amin .
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