
iv 
 

KATA PENGANTAR 

         Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat yang dilimpahkan-Nya 

sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Pengaruh Current Ratio , Debt to Equity Ratio dan Earning Per Share Terhadap 

Harga Saham Pada Perusahaan Jakarta Islamic Index yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2005 sampai dengan 2008”. Penulis membuat skripsi ini 

untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 

Jurusan Akuntansi Universitas INDONUSA Esa Unggul. 

         Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud 

apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini izinkan penulis 

menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

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

Esa Unggul. 

2. Ibu Prof. Dr. Lia Amelia selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

INDONUSA Esa Unggul. 

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

Universitas INDONUSA Esa Unggul. 

4. Bapak Yanuar Ramadhan, SE, Ak, MM selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta dengan sabar memberi pengarahan 

dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. 



v 
 

5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi Universitas INDONUSA Esa Unggul 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala ilmu dan 

pengarahan yang telah diberikan kepada penulis. 

6. Kepada Papa, Mama, dan adik-adikku Anis, Alfian dan Akram yang selalu 

mendoakan, menasehati dan memberikan kasih sayang yang tulus dan iklas serta 

dukungan moril maupun materil yang tiada putusnya.  

7. Pihak keluarga, Om Rifin, Om Irwan, dan Om Mukhtar yang selalu memberikan 

dukungan moril maupun materil. 

8. Sam, Taufik, Fauzi, Jefri, Dilla, dan Andi yang bersedia diganggu dan 

memberikan banyak bantuan, arahan, dan motivasi kepada penulis. 

9. Nidya, Nuke, Risa, Yuni, Leni, dan Ayu yang selalu memberikan dukungan 

kepada penulis. 

10. Teman seangkatan 2006 yang tidak bisa disebutkan satu per satu terima kasih 

atas kebaikkan dan kebersamaan selama ini. 

11. Semua pihak yang telah mendukung skripsi ini, yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. 

         Semoga segala budi baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan 

dari Allah SWT. Amin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna karena terbatasnya kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, 

segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. 

 



vi 
 

         Akhir kata, semoga skprisi ini berguna bagi pembaca pada umumnya dan 

penulis pada khususnya.  

 

 

 

Jakarta, 04 Maret 2010 

        Penulis 

       

         

                 Farah Nurida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


