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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa 

karena rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini 

dibuat dengan maksud untuk memenuhi prasyarat memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi Universitas Indonusa Esa Unggul. Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh 

Faktor Fundamental Dan Faktor Ekonomi Terhadap Profitabilitas Perusahaan 

Yang Terdaftar Dalam LQ-45 Pada Periode 2005-2008. 

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari 

berbagai pihak, baik secara materil maupun moril. Oleh karena itu, pada kesempatan 

ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Dr. Ir. Arief Kusmana, AP. MBA., selaku Rektor Universitas Indonusa 

Esa Unggul. 

2. Ibu Prof. Dr. Lia Amalia, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Indonusa Esa Unggul. 

3. Ibu Dra. I’in E Mardiani, ME., selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Indonusa Esa Unggul. 

4. Bapak Drs. Sapto Jumono, ME., selaku Dosen Pembimbing Materi yang mana 

telah banyak meluangkan waktunya disela-sela kesibukan beliau dalam hal 
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membantu penulisan dibidang materi juga atas saran, motivasi serta kesabaran 

yang beliau berikan kepada penulis dalam materi penulisan skripsi ini. 

5. Kedua orang tua dan keluarga penulis telah banyak memberikan doa, perhatian, 

dorongan, dan nasihat selama penulis kuliah di Universitas Indonusa Esa Unggul 

sampai penulisan skripsi ini selesai. 

6. Teman-teman satu tongkrongan Arbian, Ari, simon,  yayan, Hugo, Wisnu, ijal, 

chusty, ezah, Dwi, Achi, Malky, Thea, Ery, Panji, Niko dan teman-teaman lain 

yang tidak bisa disebutkan satu-satu yang telah membantu dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

7. Serta Nia Momoo yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. 

8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonusa Esa Unggul yang telah 

banyak memberikan pengajaran dan ilmu pengetahuan. 

Akhir kata tidak lupa penulis mendoakan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa 

memberikan rahmat dan berkah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu 

terselsaikannya skripsi ini dan penulis berharap penelitian ini dapat memberikan 

manfaat dan sumbangan positif  yang berguna terutama bagi penulis dan pembaca 

sekalian. 
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