KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
ini dengan judul “Pengaruh Perubahan Arus Kas Operasi, Laba Akuntansi,
Inflasi, dan Suku Bunga terhadap Return Saham hasil studi empiris pada
perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2016”. Skripsi ini
merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik
tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak selama
skripsi ini dibuat. Terutama bimbingan dan dukungan yang sangat berarti dari Ibu
Giawan Nur Fitria SE., M.Ak. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan
saran, waktu, semangat, pengetahuan, dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat
bagi penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis haturkan puji syukur
atas kebaikan Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan anugerah-Nya dan
ingin berterimakasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan
skripsi ini terutama :
1. Kedua Orang tua tercinta yang telah dengan sangat baik mendidik penulis
dan tak pernah berhenti mendoakan serta memberikan dukungan dan
motivasi.
2. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas
MercuBuana.
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3. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak.,M.Si, CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas MercuBuana.
4. Bapak Dr. Fardinal, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi
fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas MercuBuana.
5. Seluruh dosen dan staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya.
6. Kakak saya Lambok Elvina dan adik saya Lisa Trisia yang telah memberi
dukungan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh keluarga Gereja Kristus Apostolik Kerajaan Allah yang selalu
mendoakan dan memberikan dukungan penulis.
8. Brur, Mami Kevin, Jujun, Erni, Maia, Takkas, Kevin, dan Mike yang
selalu mendukung penulis dalam doa, dan semangat. Kalian luar biasa.
9. Sahabat-sahabat saya Aldilla, Yuni Yosan, Risa Ismail, Humairah Nopi,
Anastasia Rimbi yang selalu memberikan dukungan.
10. Sahabat saya Wanda, Arif, Ponco, Handri, Erick, Denny, dan Arman yang
selalu mengingatkan dan mendukung untuk mengerjakan skrispi, sehingga
penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh rekan Finance Accounting Departement PT.Graha Layar Prima.
12. Teman-teman sekelas Akuntansi Angkatan 2013. Maaf tidak bisa saya
sebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungan kalian semua.
13. Dunkin Donuts cabang Menteng yang selalu menyediakan wifi yang stabil
dan pelayanan yang ramah, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.
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14. Pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih
atas bantuan, motivasi, serta doanya.
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna
dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh
karena itu penulis mengharapkan segala dalam bentuk saran serta masukan, bahkan
kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan
manfaat dan 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, Februari 2018

Lita Nadeak
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