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 Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang diajukan dengan judul 

“Pengaruh Price To Book Value, Debt To Equity Ratio, Return On Equity, Net 

Profit Margin, dan Earning Per Share terhadap Harga Saham” ini adalah hasil 

karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar 

kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah dituliskan atau diterbitkan 

orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah 

milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam artikel ini adalah  

tanggung jawab saya. 
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MOTTO : 

“Selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang 

berusaha.”  

 

PERSEMBAHAN : 

o Kedua orang tuaku Bapak Isnadi dan Ibu Nur Asmawati. Beserta 

saudaraku tercinta yang telah tulus membesarkan dengan ikhlas penuh 

kasih sayang, pengorbanan, serta senantiasa memberikan dukungan serta 

do’a, semangat untuk mendampingiku disetiap langkah saya  menuju cita-

cita. 

o Seluruh keluargaku yang selalu mendukung, mendoakan, serta 

membantuku disetiap langkah dalam menyelesaikan studi saya.  

o Pembimbing Skripsi ibu Devi Permatasari, SE., M.Si., Ak., CA yang 

selalu memberikan bimbingan, motivasi, pengarahan, dan saran yang 

sangat berguna bagi saya. 

o Sahambat-sahambatku dan semua teman-teman seperjuanganku yang telah 

ikhlas membantu, mendampingi, mendukung, dan berjuang bersama serta 

mendo’akanku. 

o Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang senantiasa 

mendukung, memotivasi, mendoakan serta membantu dalam 

menyelesaikan skripsi ini semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan 

kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. 
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hidupku sebagai putri dan adik yang kalian besarkan dengan air mata 
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Akhirnya, kepada Allah saya mohon taufik dan hidayah-Nya, serta 

memanjatkan rasa syukur atas karunia-Nya, dan tidak ada kalimat yang paling 

tepat untuk diucapkan, kecuali ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang 

telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Dengan iringan do’a 

kiranya sumbangsih mereka semua tergolong ke dalam amal salih yang mendapat 

balasan setimpal dari Allah SWT. Amin.  
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