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Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul “Pengaruh Keberadaan Wanita dalam Manajemen Puncak, 

Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan Property dan Real Estate Terdaftar di Bursa Efek 
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salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Manajemen 
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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 
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penulis ingin berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan skripsi ini terutama kepada : 
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4. Para dosen di FEB Universitas Mercu Buana yang dengan dedikasinya dan 

keikhlasannya mencurahkan segala ilmu yang dimilikinya untuk diberikan 

kepada kami. Semoga di hadapan Allah SWT menjadi ama jariyah Bapak/Ibu. 

5. Teristimewa, kedua orang tua tercinta yang telah memberikan semangat, doa 

dan dukungan moral dan material yang tiada henti-hentinya kepada penulis 

serta memberikan banyak inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Sahabat-sahabat terbaikku ORSUH (Yoan, Yusni, Resah, Sella, Bilah dan 

Inne). Terima kasih banyak sudah mau menjadi sahabatku walau mungkin 

selama ini saya hanya bisa merepotkan. Semoga persahabatan kita dapat terus 

terjalin selamanya. 

7. Untuk sahabat-sahabat terbaiku Yeni, Gizka, Desi, Nurul, Anggun, Siro, 

Amel. Terima kasih telah rela meluangkan waktu untuk bersama-sama 

melewati suka duka selama proses perkuliahan hingga menjelang ujian skripsi. 

Penulis menyadari sebagai manusia biasa, bahwa penelitian ini tidak lepas dari 

kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. 

oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan 

kritik yang membangun dari berbagai pihak. Selain itu, dengan segala ketulusan 

dan kerendahan diri, penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan 

kelemahan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat 
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