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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wata‟ala yang 

telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan 

untuk junjungan alam yakni Nabi Muhammad Shollallahu „Alaihi Wasallam yang 

telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh 

cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. 

 Skripsi ini dengan judul “Pengaruh Return On Equity (ROE), Debt To 

Equity Ratio (DER), Total Asset Turnover (TATO), Price Earning Ratio (PER), 

Earning Per Share (EPS), dan Price Book Value (PBV) Terhadap Harga Saham 

Pada Perusahaan LQ45 yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia” merupakan hasil 

karya ilmiah yang ditulis untuk diajukan sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi Manajemen S1 

Konsentrasi Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan 

bimbingan  dan petunjuk serta bantuan yang bermanfaat dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih 

yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Kedua orang tua penulis tersayang, Ayahanda H. Abdul Rahman dan 

Ibunda Hj. Nur Aini yang telah menjadi orang tua terhebat. Terimakasih 
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yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, do‟a 

yang tak pernah putus, materi, motivasi, nasehat, perhatian, pengorbanan, 

semangat yang diberikan selalu membuat penulis selalu bersyukur telah 

memiliki keluarga yang luar biasa. Serta Adik-adik saya (Habiburrahman, 

Nurfitria, dan Nur Rahmannita), yang selalu menjadi motivasi terbesar 

penulis menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Dr. H. Muh. Said HM., M.Ag, MM., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

3. Ibu Ainun Mardiah, SE., MM., selaku Ketua Program Studi S1 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau beserta staffnya. 

4. Ibu Roza Linda, SE.MM selaku Pembimbing Akademis yang telah 

mendukung dan memberikan pengarahan sejak awal perkuliahan hingga 

selesainya skripsi ini. 

5. Bapak Roza Linda, SE.MM selaku dosen konsultan proposal dan Ibu Fitri 

Hidayati, SE, MM selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak 

meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan arahan yang sangat 

berguna, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

6. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

khususnya Dosen Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 

memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama dibangku 
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perkuliahan, serta karyawan/I Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah ikut 

membantu proses kegiatan perkuliahan dikampus. 

7. Sahabat-sahabat tercinta penulis  (Amsarry Muslim, Saharuddin,SE, 

Syriffuddin SE, Yandrika SE, Tomi Aprianto SE, Syamsuddin, Islahani, 

SE, Siska Hariani, SE, Debora Novita Sari, SE, Zelin Zeliana, SE, Yora 

Permata Sari, SE, Indah Yulia Syamsi, SE, dan Yulia Citra) atas support, 

kekeluargaan dan  kebersamaan yang tidak mungkin dilupakan selama 4 

tahun kebersamaan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini.  

8. Keluarga besar Manajemen-F angkatan 2014, Manajemen Keuangan-C 

angkatan 2014 dan Manajemen FC  yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu terimakasih atas kebersamaan dan support kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

9. Semua pihak yang telah membantu, memberikan semangat serta doanya 

kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Terimakasih banyak. 

Penulis berdo‟a semoga semua bantuan dan bimbingan yang diberikan 

kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dan 

menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu Wata‟ala. 

 Dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf jika terdapat 

kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa 

skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan 
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saran dan kritik yang membangun demi perubahan karya ini. Semoga hasil 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca pada masa yang 

akan datang, dan bidang  pendidikan umumnya. 

Billahi Taufiq Wal Hidayah, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi 

Wabarakatuh 

 

 

 

Pekanbaru, Juli 2018 

Penulis, 

 

Nur Annisya 

NIM. 11471202452 

 

 


