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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 

karunia yang dilimpahkan-Nya kepada penulis, sehingga skripsi dapat 

terselesaikan. Dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas dan 

Penilaian Pasar Terhadap Harga Saham Perusahaan Properti dan Real 

Estate yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018”. 

Proposal skripsi ini dibuat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jenjang 

pendidikan Strata 1 (S-1) jurusan Akuntansi di Universitas Esa Unggul. 

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua 
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secara tidak langsung, khususnya kepada: 

1. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma, AP, MBA selaku Rektor Universitas Esa 
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guna membantu penulis dalam penyusunan proposal ini, baik secara 

teknis, masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan 
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yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas bimbingan, 

pengetahuan, motivasi selama penulis menuntut ilmu di Universitas 
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6. Ibunda tercinta untuk kasihnya yang sepanjang masa dan doanya yang 

tidak pernah terputus, selalu berkorban, selalu mendukung dan selalu 

ada pada saat dibutuhkan, kepada adik tersayang Hosea atas kasihnya 

yang tulus dan Nicholas Yong who always support me through joy and 
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complaint and being so supportive all these time. 
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Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini 

masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan 

pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, segala kritik dan saran 

dari pembaca yang sifatnya membangun akan diterima dengan hati terbuka 
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