
KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur Penulis ucapkan kehadirat Allah 

SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tidak terhingga serta 

kemudahan dan kelancaran yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi 
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Karunia-Mu Ya Allah SWT yang telah Engkau berikan akhirnya dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER), 

Net Profit Margin (NPM),dan Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga 

Saham pada Industri Rokok yang Terdaftar Di BEI Periode 2007-2011”. 
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Program Studi Manajemen pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 
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kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak 
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2. Kakak adik-adikku tercinta:Poppy, Iqbal, Selsya yang memberikan kasih 

sayang, semangat, nasihat dan doa kepada penulis.
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menempuh pendidikan di Universitas Widyatama.
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penulis selama ini.

11. Teman seperjuangan SkripsiLanny Tresia sahabat yang selalu berkompetisi 

sehat dalam  hal IPK, dan yang telah bersedia berbagi pendapat dan saling 

memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
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Listiowati “muse” yang selalu mengantar kemanapun penulis perlukan,Maaf 

selalu merepotkan :p. Noviyanti Sudiarni “opi”, Alika Adinurmawati 

“mbake”, Marisa “ica”, Silvi Hermawati “au”, Juwita Pratiwi “wita”, 

Legita Lestari “Ai",dan Radianty Hani “Hani” terimakasih banyak atas 

segala nasihat, kasih sayang selama 4 tahun ini, motivasi, pembelajaran 

hidup, dan semua doa yang melimpah bagi penulis. I will miss u all my 
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13. My lovely cats Ndut & Mimiw yang selalu menemani hari-hari penulis 
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Akhir kata penulis mendoakan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat 

dan karunia yang berlipat ganda untuk segala kebaikan yang telah diberikan dan 
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pada umumnya.
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