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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa 

memberikan rahmat dan karunianya karena dengan izin-Nya lah penulis dapat 

menyelesaikan usulan penelitian ini.  

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan 

usulan penelitian ini. Penyusunan usulan penelitian ini ditujukan untuk memenuhi 

salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang Strata 1 (S1) guna memperoleh gelar 

sarjana pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Komputer Indonesia dengan judul: 

“Pengaruh Marjin Laba Bersih (NPM), Dividen Per Lembar Saham 

(DPS) dan Rasio Utang atas Modal (DER) Terhadap Harga Saham 

Perusahaan Sub-Sektor Kontruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2014-2019”. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan usulan penelitian ini masih jauh 

dari kata sempurna karena masih terdapat kekurangan-kekurangan yang disebabkan 

keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dari segi cara pengetahuan dan 

kemampuan. Karena itu penulis mengharapkan adanya kritik serta saran yang 

membangun agar dalam penyusunan karya tulis lainnya dapat menjadi lebih baik. 
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Selama proses penulisan usulan penelitian ini, penulis menyadari telah 

melibatkan pihak-pihak yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk 

memberikan informasi yang diperlukan penulis. Untuk itu, dalam kesempatan ini 

penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, selaku Rektor Universitas Komputer 

Indonesia, Bandung.  

2. Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini. SE. Spec. Lic, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Komputer Indonesia, Bandung.  

3. Dr. Lita Wulantika, SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia. 

4. Dr. Raeny Dwisanty, SE., MM., selaku Koordinator Tugas Akhir Program 

Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Komputer 

Indonesia. 

5. Dra. Koesheryatin., M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan 

sabar, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan 

bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran kepada penulis selama 

menyusun usulan penelitian ini. 

6. Seluruh Dosen Pengajar, Staff dan Karyawan Universitas Komputer 

indonesia  

7. Kepada kedua orang tua, Ayahanda Odang Herdiansyah serta Ibunda Ida 

Arina selalu memberikan motivasi, do’a dan dukungan serta kasih sayang 

yang tidak ternilai kepada penulis. 
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8. Kepada Keluarga tercinta, A Angga, A Argi, Teh Yusti, Teh Ayu, Teh 

Elsa, Neng Alula, dan Orang - Orang baru berikutnya yang akan selalu 

memberikan dukungan, perhatian, motivasi, semangat dan doa bagi 

penulis selama penyusunan usulan penelitian ini. 

9. Kepada Dwijo Topo Warsito, Shandy Cahya Febriana, Legina Fuji Lestari, 

Adilia K. Pertiwi, Tomtom Kucingku yang telah memberikan dukungan 

dan motivasi dalam menyelesaikan penyusunan usulan penelitian ini. 

10. Kepada semua sahabat Labs Squad, FOS Team, BJ Fams, dan sahabat 

seperjuangan kelas MN-8, yang telah memberikan dukungan dan motivasi 

dalam menyelesaikan penyusunan usulan penelitian ini. 

11.  Kepada BJ Family yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam 

menyelesaikan penyusunan usulan penelitian ini. 

12. Kepada semua pihak yang memberikan dukungan kepada peneliti dalam 

penyusunan usulan penelitian ini. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan yang diberikan dan 

mengampuni atas semua kekhilafan. Besar Harapan penulis agar usulan penelitian 

ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para 

pembaca. 

Bandung,   Agustus 2020 

 

Adjie Fajrialdi 

21216357 

 


