
KATA PENGANTAR 

Subhannallah Alhamdulillah Allahuakbar dengan memanjatkan puji dan 

syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, anugerah dan 

petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal ini dengan 

judul “Analisis Pengaruh Current Ratio (CR), Debt to Equty Ratio (DER), Return 

ON Investment (ROI) dan Inflasi Terhadap Harga Saham Pada Industri Food 

and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2011.” 

Penyusunan skripsi ini dibuat salah satu syarat dalam menyelesaikan program 

strata satu pada Universitas Esa Unggul, Jakarta.Adapun bahan-bahan serta data yang 

diperlukan untuk mendukung tersusunnya proposal ini diperoleh dari buku-buku serta 

riset yang dilakukan pada BEI. 

Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan 

bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

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

2. Bapak Dr. MF Arrozi A, SE, MSi, Akt selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Esa Unggul. 

3. Bapak Drs. Daulat Freddy Ak, MM Selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul. 

4. Bapak Kaswandi Z. SE. MM selaku pembimbing materi yang telah meluangkan 

waktu, tenaga dan pikiran untuk penyusunan proposal ini. 
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5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul yang telah bayak 

memberikan ilmu serta membuka wawasan mengenai ilmu ekonomi. 

6. Seluruh staff Pusat Referensi Pasar Modal yang telah membantu dalam 

menyediakan data-data yang berkaitan dengan pasar modal. 

7. Seluruh Keluarga dan Saudara saya yang telah memberikan dorongan do’a dan 

motivasi dalam penyusunan proposal ini. 

8. Untuk “Stigma Of Disgrace” yang membawa mimpi saya tercapai. 

9. Untuk “SMK YADIKA 3 MO3 07” yang telah memberikan inspirasi dalam cara 

menjalani hidup ini dengan selalu rasa bersyukur. 

10. Teman-teman angkatan 2008 yang bersama-sama sedang berusaha menyelesaikan 

maupun yang sudah selesai dari studi S1 di Universitas Esa Unggul. 

11. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu 

dan memberikan dukungan kepada penulis 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan proposal ini, 

untuk itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan untuk perbaikan 

dalam penyusunan proposal ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima 

kasih atas dukungan yang diberikan sehingga penulis dapat menyusun proposal 

ini.

      Jakarta, 10 Agustus 2012 
        Penulis, 

          Ilham Ahmad Fauzi 
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