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KATA PENGANTAR 

  

Assalamu’alaikum warahmatullahhiwabarakatuh, 

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan 

kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada 

penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), Price 

Earning Ratio (PER), Book Value (BV), Earning Per Share (EPS) terhadap 

Harga Saham. (Studi Empiris: Perusahaan Makanan dan Minuman yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)” 

Penulis sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini 

disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana 

(S1) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, 

arahan, bantuan, dukungan serta do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Ayahanda tercinta Zambrianto, Ibunda tercinta Rismalisa, dan Adinda 

tercinta Izma Dwi Falia serta keluarga besar dari ayahanda baik Ibunda 

yang selalu memberikan limpahan kasih sayang, perhatian, dukungan baik 

secara moral maupun materil serta do’a yang tiada putusnya untuk penulis, 

sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan dan menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik. 
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2. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M.A, selaku rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr. Drs.H. Muh.Said. HM.,M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. BapakNasrullah Djamil, SE,M.Si,Ak,CA, selaku Ketua Jurusan Program 

Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosia, Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Bapak Drs. Nurfaizal, MM selaku dosen Pembimbing Akademis yang 

telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluhan dan masalah 

perkuliahan dan memberikan solusi yang bermanfaat. 

6. Ibu Faiza Muklis, SE,M.Si,Akt selaku Dosen Pembimbing yang telah 

memberikan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberi bimbingan, arahan, 

dan ilmu pengetahuannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi, 

hingga akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. 

7. Buat semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 

memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh 

pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis 

mengucapkan terima kasih banyak, semoga ilmu yang diberikan 

bermanfaat. 

8. Buat keluarga besar kost Andini, atas semangat dan doa yang telah 

diberikan kepada penulis. 
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9. Teman-teman Akuntansi J dan Akuntansi Manajemen C angkatan 2014, 

keluarga besar KKN Desa Tanjung Datuk atas kebersamaan, kerja sama 

yang baik serta bantuan dan dorongannya yang selalu kompak dalam 

berbagai hal. 

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan, dan dukungannya. Semoga kebaikan yang kalian 

lakukan dibalas oleh Allah SWT.  

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan dan 

kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis, serta diberikan rahmat dan 

Karunia-Nya kepada kita Semua, Amin. 

  Akhir kata, penulis mengharapkan semoga apa yang tertuang dalam skripsi 

ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan terima kasih atas kritik, saran 

dan masukan yang telah diberikan untuk kesempurnaan skripsi ini. 
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