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KATA PENGANTAR 

 

 

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 

berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas dan Suku Bunga  Terhadap Harga 

Saham Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia”.  Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi sebagian persyaratan 

dalam mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan.  

Dengan penuh rasa hormat  penulis menyampaikan  rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya  kepada  yang teristimewa  Ayahanda JS. Hasibuan dan Ibunda 

N. Marpaung atas segala doa, motivasi serta dukungan moril dan materil yang selalu 

diberikan kepada penulis dengan tulus dan penuh kasih sayang selama ini. Semoga 

Tuhan membalas kebaikan kalian, semoga diberikan umur yang panjang dan 

kesehatan. 

Penulis tidak  lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu, membimbing dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini, 

khususnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si, selaku Rektor Universitas Negeri Medan. 

2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, ME, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. 
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3. Bapak Drs. Thamrin, M.Si, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Drs. Ahmad Hidayat, M.Si, selaku Ketua Jurusan Manajemen Universitas 

Negeri Medan. 

5. Ibu T. Teviana, SE, M.Si, selaku sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

6. Bapak Drs. Humisar Sihombing, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya 

yang  telah  meluangkan  waktu  untuk memberikan bimbingan dan arahan 

dengan sabar kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini. 

7. Bapak Dionisius Sihombing Spd M.Si selaku Pembimbing Akademik yang selalu 

memberikan motivasi dalam setiap pertemuan perkuliahan dan pertemuan 

Kelompok Bimbingan Akademik. 

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. 

9. Spesial kepada Bilson KS yang selalu mendukung dan memberikan semangat 

kepada penulis dan dengan tulus membantu penulis dalam proses penyelesaian 

skripsi ini. 

10. Kepada Kak Shanty Tiomsi, Kak Herda Natalia, abang  saya Morland, adik 

tersayang Lilis Fransisca dan Alda Jhosua yang selalu memberikan semangat dan 

dukungan yang luar biasa kepada penulis. Semoga Tuhan selalu menyertai 

saudaraku semua, sehat-sehat dan sukses selalu.  
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11. Kepada semua sahabat dan teman-teman seperjuangan  penulis dalam 

penyelesaian skripsi ini mereka adalah Sunar, Lamtioma, Meldyana, Melly, Ester, 

Niky dan kepada teman-teman yang lain yang juga selalu memberikan dukungan 

mereka adalah Wahyu, Harapan, Resnita, Hety, Irma, Bg Syardis S Simto yang 

selalu memberikan dukungan dan seluruh penghuni rumah negara no 102  tidak 

lupa saya ucapkan trimakasih buat segala dukungannya. 

12. Buat seluruh teman-teman stambuk 2010 jurusan manajemen atas kebersamaan 

menjalani perkuliahan selama kurang lebih 3,5  tahun semoga kita bisa bertemu 

lagi dilain kesempatan,. 

 

Penulis telah berusaha sebaik-baiknya dalam menyusun skripsi ini, namun 

penulis menyadari bahwa seperti pepatah mengatakan tiada gading yang tak retak, 

demikian juga dengan penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan yang perlu 

diperbaiki, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi 

perbaikan  di masa yang akan datang. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.  
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