
KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji serta syukur peneliti ucapkan 

kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, hidayah, kegigihan, 

kesehatan, kemudahan dan kasih sayang-Nya. Sholawat beserta salam peneliti 

ucapkan kepada baginda Rasulullah SAW yakni Nabi Muhammad SAW yang 

telah membawa kita dari alam jahiliah menuju ke alam yang penuh dengan ilmu 

pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, 

Likuiditas, Leverage, Harga Saham Masa Lalu, Volume Perdagangan 

Saham, Dividend Per Shared (DPS), Dan Internet Financial Reporting (IFR) 

Terhadap Harga Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Indeks LQ-45 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017)”.  

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Peneliti menyadari bahwa 

penulisan ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan 

cakrawala berfikir peneliti serta keterbatasan waktu dan kesempatan. Namun 

peneliti berharap skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan informasi bagi 

pihak yang membutuhkan. Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti banyak 

memperoleh bimbingan dan bantuan serta saran-saran dari berbagai pihak baik 

secara lansung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 

dengan perasaan yang tulus peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada : 



1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag selaku Rektor UIN 

Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 

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

Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 

3. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau 

Pekanbaru. 

4. Ibu Anna Nurlita, SE, M.Si selaku Pembimbing Akademik dan Dosen 

Pembimbing Skripsi yang telah membimbing peneliti dalam penyusunan 

skripsi ini dan meluangkan waktunya untuk memberikan sumbangan 

pikiran dan arahan kepada peneliti. 

5. Bapak atau Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmu dan 

nasehatnya serta Staff tata usaha Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial UIN 

Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 

6. Orang tuaku tercinta Ayahanda Muchalim dan Ibunda Sri Asih yang selalu 

mendoakan peneliti dan memberi dukungan. Terima kasih untuk semua 

pengorbanan, kesabaran, nasehat, do’a, cinta dan kasih sayang yang tiada 

henti yang telah Ayah dan Ibu berikan kepada peneliti sehingga dapat 

menghantarkan peneliti pada cita-cita yang di inginkan. Tiada balasan 

setimpal apa pun yang dapat peneliti berikan kecuali istiqomah tetap selalu 

berdo’a untuk Ayah dan Ibu semoga selalu berada dalam naungan ridho 

Allah SWT. 



7. Kakek dan nenek, Untung dan Sukarti, terima kasih atas do’a, dukungan 

dan nasehat yang telah diberikan pada peneliti serta kakek Paidin (alm) 

dan nenek Tukimah (alm) walaupun engkau telah meninggalkan kami 

namun pesan dan semangat akan selalu kami pegang dalam setiap 

perjalanan hidup ini, semoga Allah SWT mengampuni segala kekhilafan 

dan menerima segala amal ibadah, rindu ingin kami bertemu di jannah-

Nya kelak. Amin…. 

8. Adikku tersayang Anjelita Dwi Safitri yang telah memberi semangat 

dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga menjadikan kita anak solehah 

dan patuh kepada orang tua. 

9. Sahabat kecilku, Fajar Puji Astuti, Desy Erlita Sari, dan Farida Isfihani 

yang telah memberikan semangat, doa, serta motivasinya selama ini. 

10. Sahabatku di kampus, Yofanda Bega Tanjung, Hafiza Eka Putri, Siti 

Nugrah Adilah, dan Nina Sumarni yang telah memberikan semangat serta 

dukungannya selama ini. 

11. Semua teman-teman KKN yang pernah berjuang bersama mengabdi untuk 

masyarakat. 

12. Semua teman-teman Akuntansi Lokal G yang telah memberikan motivasi 

serta dukungan. 

13. Semua teman-teman Akuntansi Keuangan A yang pernah menjalani 

perkuliahan selama 3 semester bersama-sama. 

14. Seluruh mahasiswa Akuntansi S1 angkatan 2015 yang telah berjuang 

bersama-sama. 
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15. Seluruh keluarga besar yang telah banyak memberi dukungan moriil dan 

do’a kepada penulis. 

16. Semua pihak yang tidak mungkin di sebutkan satu persatu yang telah 

membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan 

keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat 

dibutuhkan demi perbaikan dikemudian hari. Semoga hasil penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan pengetahuan dan menjadi suatu karya yang bermanfaat 

bagi penulis sendiri, pembaca dan bidang pendidikan pada umumnya.  

Pekanbaru,      Juni 2019 
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