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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH 

EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER) DAN 

RETURN ON EQUITY (ROE) TERHADAP HARGA SAHAM PADA 

PERUSAHAAN SUB SEKTOR EMAS YANG TERDAFTAR DI BURSA 

EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2019” sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jenjang pendidikan Strata 1 (S-1) Jurusan 

Akuntansi di Universitas Esa Unggul. 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya 

bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 

penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dan 

mendukung dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun secara 

tidak langsung, khususnya kepada: 

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

2. Bapak Dr. Tantri Yanuar Rahmat Syah, SE, MSM selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul. 

3. Bapak Ickhsanto Wahyudi, SE, M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul. 

4. Bapak Drs. Darmansyah HS, Ak, MM, CISA selaku dosen pembimbing yang 

telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan saran 

dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. 

5. Seluruh jajaran dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul 

yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas bimbingan, 

pengetahuan dan motivasi selama penulis menuntut ilmu di Universitas Esa 

Unggul. 

6. Keluarga tercinta, ayahanda tercinta Drs M. Urip, Ibu tercinta Nani Machdiani 

dan kakak-kakak tercinta Ricky Erlangga dan Risty Ayuningtyas yang telah 

memberikan dukungan serta doa restu yang diberikan kepada penulis. 

7. Gita Septianingsih, yang telah memberikan semangat serta dukungan setiap 

harinya dalam penyelesaian skripsi ini. 

8. Teman-teman Kantor, Irvan, Dinar, Rio, Fahru, dani dan lain nya, yang telah 

memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Teman-teman seperjuangan, Ferdian, Feby, Desiyana yang selalu mendukung 

dan memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini. 

10. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis angkatan 2016 yang tidak 

bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan dan 

kerjasamanya. 

11. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini. 

 

 



Universitas Esa Unggul  

vi 
 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan 

terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh Karena itu, 

penulis mengharapkan segala bentuk saran dan masukan serta kritik yang dapat 

membangun dari berbagai pihak. 

 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat 

memberikan informasi bagi seluruh penggunanya. 

 

 

Jakarta, 15 Maret 2021 

Penulis 
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