KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan rahmat dan
hidayah-Nya telah memberikan kekuatan pikiran dan kesehatan kepada Penulis
sehingga Penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian tentang “Analisis
Pengaruh Current Ratio, Total Asset Turn Over, Debt to Equity Ratio dan
Net Profit Margin Terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Dasar
dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017”.
Penyusunan laporan ini dibuat dalam rangka memenuhi syarat dalam memperoleh
gelar sarjana pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di
Universitas Mercu Buana.
Dalam penyusunan laporan ini, penulis banyak mendapat pengarahan,
bimbingan dan saran yang bermanfaat dari berbagai pihak. Khususnya saya
mengucapkan terima kasih banyak kepadaLuna Haningsih, SE, ME selaku dosen
pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, semangat, pengetahuan
dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat bagi penulis. Maka dari itu, dalam
kesempatan ini Penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :
1. Prof. Dr. Ngadino Surip, MS selaku Rektor Universitas Mercu Buana.
2. Dr. Harnoviansyah, Ak., M.Si., CA., CIPCAS., CMA., CRS selakuDekan
Fakultas

Ekonomi

dan

Bisnis

Universitas
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Mercu

Buana.

3. Dudi Permana, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Mercu
Buana.
4. Ibu Lisnawati Saragih, SE. MM.selaku Dosen mata kuliah Tugas Akhir.
5. Alm. Bapak Cecep Winata, Dr. M.Si., selaku pembingbing proposal penelitian.
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya
selama melaksanakan perkuliahan.
7. Ibu, Bapak dan keluarga tercinta yang telah memberikan doa, dukungan moral dan
materil yang tiada henti-hentinya kepada penulis serta memberikan banyak
inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman – teman di jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Mercu Buana khusunya angkatan 2015, yang tidak dapat disebutkan satu persatu
yang telah memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis.
Penulis menyadari bahwa proposal ini dapat dikembangkan dengan lebih
baik lagi, maka dari itu kepada semua pihak untuk memberikan kritik dan saran
demi adanya perbaikan untuk ke depannya.Demikian laporan sederhana ini
diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Jakarta, Juli 2018

Wiwit Sufi Indriyani
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