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Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
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Nuriyansah, SE (Kakak), Yogi Nur Septianah (Adik) yang selalu
memberikan kasih sayangnya kepada penulis dan telah mendidik, serta
memberikan semangat, bantuan, dukungan, serta doa yang tiada henti
kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
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itu, saya mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang
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Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan
semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan
menambah pengetahuan khusunya bagi peneliti dan pembaca pada umumnya.
Dengan segala ketulusan dan kerendahan diri, saya mohon maaf apabila ada
kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini.
Jakarta, 22 Desember 2018

Fifi Nuraidah
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