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السَّالَُم َعلَْیُكْم َوَرْحَمةُ هللاِ َوبََرَكاتُھُ 

Alhamdulillahirabbilalaminpenulisucapkankehadirat Allah SWT

ataslimpahanrahmat, dan hidayahnya kepada penulis. Shalawat beriring salam

kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi dengan judul “PENGARUH PERTUMBUHAN DAN STRUKTUR

MODAL TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN ASURANSI

DIBURSA EFEK INDONESIA”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk

memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi Program

Sarjana S1 padaFakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas

Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, segala upaya maksimal

telah penulis berikan dan lakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik agar

kelak dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan. Selama penulisan

skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, Oleh sebab itu

dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang

setulusnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, usaha,

bimbingan serta dorongan baik secara moral maupun spiritual, sehingga skripsi ini

dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada Alm Ayahanda H.

Azisyunus dan Almarhumah Ibunda tercinta Hj. normah. Yang selalu mendoakan

penulis dan memberikan dukungan moral maupun moril. Terimakasih atas segala

Pengorbanan, Kesabaran, Nasehat, Do’a, Cinta, Kasih Sayang dan inspirasi



sertadukungan yang selama ini tercurah kepada penulis.Tiada balasan setimpal

apa pun yang dapat penulis berikan kecuali istiqomah tetap selalu berdo’a untuk

Ayah dan Ibu semoga selalu diampuni dosa-dosanyadan diberi tempat yang layak

oleh Allah SWT. Dan Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. ALLAH SWT pencipta semesta alam, karana ridho-Nya lah dalam

penyelesaian skripsi bisa terselenggara.

2. Teristimewa buat yang tersayang Brigadir Darul Fitriadi, ST dan Fredella

Nesha F yang selalu ada mendampingi dikalasenang maupun sedih,

memberikan semangat dan inspirasi sertamenjadi sandaran hati di kalagundah.

Yang telah mengubah hidup penulis kearah yang jauh lebih baik dari

sebelumnya.

3. Untuk Kakak, dan abangku tercinta Darti, SE, Daryati. SE, Nuryadi, ST,

Bripka Siswandi, SH, abang dan kakak ipar yang memberikan dukungan dan

semangat kepada penulis.

4. Seluruh keluarga besar yang telah banyak member dukungan moril dan do’a

kepada penulis.

5. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN SUSKA RIAU

beserta staf.

6. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.

7. Bapak Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN

SUSKA RIAU.



8. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi UIN SUSKA

RIAU.

9. Bapak Mulia Sosiady, SE, MM, Akselaku Dosen pembimbing skripsi yang

telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing serta memberikan saran

kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

10. Bapak Dony Martias, SE. MM Dosen Penasehat Akademis dalam Penulisan

skripsi ini yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing serta

memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

11. Terima kasih kepada kak Devi yang banya kmembantu, mengarahkan,

membimbing serta memberikan saran kepada penulis.

12. Terimakasih kepada bg. adi yang banyak membantu dan mengajarkan dalam

pembuatan skripsi ini.

13. Terima kasih kepada tim penguji ujian skripsi ( Bapak Almasri, M.Si.:Drs,

Bapak Mulia Sosiady, SE, MM, Ak dan Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.)

14. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA

RIAU yang telah memberikan ilmu dan bantuan yang berharga kepada penulis

selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

15. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi UIN SUSKA RIAU.

16. Buat Sahabat Karibku masa kuliah hingga kini RizkaNurmayani,

RusmaHeliana, Tengku Aisyah, dan Rahmi Eka W, dan Buat Sahabatkaribku

yang menemani dari masa Sekolah Menengah Atas (SMA) CORA.

Nildadesmariza (bipnenek), dewiafriana (bipawi), rahmi (bipmimotkipai) dan



buat sahabat setia Nurlinda (cegek) yang selalu memberikan do’a dan

dukungannya kepada penulis.

17. Seluruh teman-teman Akuntansi D 2010, yang tidak mungkin penulis

sebutkan satu per satu yang telah memberikan semangat dan doa kepada

penulis.

18. Seluruh teman-teman Konsentrasi Akn Keuangan 2010, yang tidak mungkin

penulis sebutkan satu per satu.

19. Sahabat dan teman-teman Kuliah Kerja Nyata,DesaTelukBatil, 2010 yang

selalu memberikan support dan doa kepada penulis.

20. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam

menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang

telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari Allah

SWT.

Setiap keringat dan air mata yang kuteteskan tak akan pernah menjadi sia-

sia jika aku dapat bangkit dan memberikan bukti. Akhirnya kepada Allah SWT

saya memohon ampun dan memanjatkan doa semoga diberi limpahan rahmat dan

rezekinya, serta memberikan kemudahan bagi kita semua dalam melaksanakan

kebaikan dan amal sholeh. Amin.

Wassalamu’alaikumwarahmatullahiwabarakatuh.
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