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KATA PENGANTAR 

 

 

 

 

Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah, Tuhan 

semesta alam yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan dan rezeki yang 

melimpah kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Pengaruh Price Earning Ratio (PER), Price to Book Value (PBV), 

Economic Value Added (EVA), dan Market Value Added (MVA) Terhadap 

Harga Saham Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di 

BEI Tahun 2012-2016”. 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah selain untuk menambah wawasan 

tentang ilmu yang penulis tempuh, juga untuk memenuhi salah satu persyaratan 

dalam menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatakan dukungan dan 

juga menerima segala bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran 

tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Jadi pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terimakasih kepada : 

1. Terima kasih kepada Ayahanda Syafril Jamal dan Ibunda Lina Junita yang 

sangat penulis sayangi, cintai, hormati dan banggakan, penulis haturkan 

banyak do’a dan terimakasih atas segala do’a, motivasi, sharing dan 

dukungannya baik secara moril ataupun materil sehingga Ananda dapat 

melaksanakan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. 
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2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. 

H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag. 

3. Bapak Dr. Drs. H. Muh Said, HM, M.Ag, MM selaku Dekan serta Wakil 

Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau 

4. Ibu Ainun Mardiah, SE, MM selaku Ketua Jurusan dan Ibu Irien Violinda 

Anggriani, SE, MM selaku sekretaris jurusan Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial. 

5. Ibu Ade Ria Nirmala, SE, MM selaku Penasehat Akademik.  

6. Bapak Andri Novius, SE, MSi, Ak selaku dosen konsultasi dan dosen 

pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan 

pikiran dalam membantu penulis dalam penyusunan proposal sampai 

penyempurnaan skripsi ini. 

7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan staff yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang telah 

diberikan, semoga menjadi bekal dan berkah yang baik bagi penulis dalam 

menjalani kehidupan. 

8. Terimakasih yang sebesar besarnya untuk Era Junita yang tiada lelah 

selalu membantu dan menemani penulis dan abang-abang yang saya 

sayangi, Andy Kurniawan dan Angga Saputra yang selalu memberikan 

dukungan serta pemberi kecerian bagi penulis, keluarga besar ayah dan ibu 

yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga 

penulis diberikan kelancaran hingga  skripsi ini terselesaikan. 
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9. Kepada sahabat dan teman terbaik penulis, M. Yassir, Afdhal Tholib, 

Rahma Mutia, Andre Pratama, Sri Rahayu, Sri Hartini, Dodi Candra, 

Hasiholan, Hasdi Gepri,  Candra Yasmar, Novriandi, Ahmad Dedi Kasih, 

Ikmal Hamdani dan seluruh teman manajemen keuangan A yang telah 

membantu dan memberi motivasi selama kuliah di Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terimakasih senantiasa ada untuk 

memberikan dukungan, melantunkan doa serta mengusahakan segala 

macam bantuan terkait penyelesaian skripsi ini. 

10. Teman-teman Manajemen D angkatan 2012 seluruhnya yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberi dukungan, semangat 

dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini. 

11. Teman-teman Keuangan A Angkatan 2012 yang telah menemani penulis 

dibangku kuliah yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Terimakasih atas segala ukiran hati pertemanan dan persahabatan yang 

tulus dan murni sepanjang masa perkuliahan. 

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan terimakasih atas doa yang 

senantiasa mengalir tanpa sepengetahuan penulis.  Terimakasih sebanyak-

banyaknya kepada orang-orang yang turut bersukacita atas keberhasilan 

penulis menyelesaikan skripsi ini, Alhamdulillah. Kepada semua pihak 

yang membantu dalam penyusunan skripsi ini mudah-mudahan amal 
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ibadahnya diterima Allah, segala amal jariah dibalas dengan balasan yang 

berlipat ganda.Amin amin yarobbalalamin. 

 

Akhirnya kepada Allah-lah penulis memohon agar usaha ini dijadikan 

sebagai amal shalih dan diberikan pahala oleh-Nya. Shalawat serta salam semoga 

tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya 

hingga akhir, Amin. 
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