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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirobbilalamin, penulis ucapkan puji dan syukur kehadirat 

Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah, kenikmatan, kesehatan serta karunia-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul 

“PENGARUH PERSISTENSI LABA, STRUKTUR MODAL, RISIKO 

SISTEMATIK, KESEMPATAN BERTUMBUH DAN UKURAN 

PERUSAHAAN TERHADAP EARNINGS RESPONSE COEFFICIENT 

PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2014”. 

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan 

dalam memperolah Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Esa 

Unggul Jakarta. Selama penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari 

bimbingan, bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin 

menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada : 

1. Bapak Dr. Arief Kusuma, AP, MBA, selaku Rektor Universitas Esa Unggul 

Jakarta. 

2. Bapak Dr. MF. Arrozi, SE, M.Si, Akt, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Esa Unggul Jakarta. 

3. Bapak Adrie Putra, SE, MM, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Esa Unggul Jakarta sekaligus Dosen Pembimbing yang 
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telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan ilmu, 

arahan dan dorongan hingga selesainya penyusunan skripsi ini. 

4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul yang tidak dapat 

saya sebutkan satu persatu. 

5. Papa saya tercinta Bapak Mahyunir, SE dan Ibu saya tersayang T.Nurbaity 

yang telah memberikan cinta, kasih sayang, doa dan inspirasi serta dukungan 

yang sangat berharga. 

6. Kakak saya tersayang Besthia Musyrifah, serta ketiga adik saya Debby 

Luthfiah, Riadhul Hasanah dan Aulia Aqilla Zavier yang selalu memberikan 

motivasi, dan do’a kepada penulis 

7. Rangga R. Pramasatya yang telah memberikan doa, semangat, waktu dan 

dukungan yang sangat luar biasa berarti  untuk saya hingga selesainya 

penyusunan skripsi ini. 

8. Teman - teman terbaik saya, Nindi, Andry, dan Rini atas bantuan dan 

kebersamaannya selama ini. 

9. Teman - teman seperjuangan, Nadhira, Kurniawati, Emy, dan Yento yang telah 

saling membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

10. Teman - teman Fakultas Ekonomi khususnya Jurusan Akuntansi angkatan 2011 

yang telah memberikan motivasi dan bantuan selama perkuliahan. 

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan 

bantuan dan doa, semoga kebaikan tersebut di balas oleh Allah SWT. Amin. 
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Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 

kekurangan, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan  

saran dan masukan untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini 

dapat berguna bagi kita semua, Amin. 

 

       Jakarta, 27 Agustus 2015 

         Penulis 

 

 

       (Sheilla Humairah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


