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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT semata yang maha 

memiliki, mengatur dan menguasai alam semesta. Berkat ridho dan kehendak-Nya 

penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kinerja 

Keuangan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di 

Jakarta Islamic Index (JII) Bursa Efek Indonesia Per Triwulan 2009 - 2015”. 

 Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, semoga pada yaumil 

akhir nanti kia semua masuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat 

safa’at dari beliau, aamiin.. 

 Dalam melaksanakan penelitian ini dan dalam menyusun hasilnya, penulis 

telah melakukannya dengan kemampuan dan usaha yang maksimal. Namun, 

penulis menyadari betul bahwasanya tidak ada kesempurnaan melainkan hanya 

milik Allah SWT, hal ini berarti bahwa meskipun bagi penulis karya ini 

merupakan karya yang bagus dengan perjuangan dan pengorbanan yang luar 

biasa. Akan tetapi bagi yang berpengalaman dan yang memiliki ilmu lebih tinggi 

dari penulis, mungkin karya ini hanya karya biasa-biasa saja. Atas dasar 

pemikiran ini, penulis mengharapkan kritik dan saran dari siapapun yang 

tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan penulis dalam membuat 

karya ilmiah. 

Penulis menyadari bahwa dalam mengikuti jenjang pendidikan tidak 

terlepas dari bantuan sesama, baik dari keluarga, guru, dosen, sahabat  maupun 

orang lain. Oleh karena itu, melalui karya tulisan ilmiah ini, penulis 
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menyampaikan dengan hati yang tulus suatu ucapan yang pantas diterima oleh 

semua yang telah membantu penulis selama mengikuti jenjang pendidikan yaitu 

ucapan “terima kasih”. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada yang 

terhormat dan yang tercinta : 

1. Ayahanda Syamsul Bahri dan Ibunda Zulhida tercinta yang telah begitu 

tulus memberikan kasih sayang, pengorbanan dan selalu mendoakan demi 

kesuksesan penulis dan yang telah memberikan semangat dan membantu 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, adek tercinta Bayu Ikhsan dan 

Arifah Aini.  

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Wakil Rektor I, Wakil Rektor II 

dan Wakil Rektor III. 

3. Bapak Dr. Akbarizan, M.Ag, M.Si, selaku Dekan Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Wakil Dekan 

I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III. 

4. Bapak Kamirudin M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Bapak 

Bambang Hermanto, SE selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam beserta 

staf dan jajarannya. 

5. Bapak Jonnius, SE,MM selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak Zainal Arifin M.A  selaku Penasehat Akademis. 

7. Bapak/Ibu Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Dosen-dosen 

atau tenaga pengajar yang telah mendidik dan mengajar penulis. 
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8. Bapak/Ibu Karyawan Perpustakaan Universitas dan Fakultas Syariah dan 

Hukum yang telah membantu dalam peminjaman buku. 

9. Sahabat-sahabat tersayang yang selalu memberi semangat dan motivasi 

dan selalu bersama dalam susah maupun senang yang sama-sama 

berjuang, salam rindu dan kompak selalu teruntuk Riska Apriana, Novi 

Isharyanti, Marissa Hardina Hadi,Putri Heria Yena 

10. Sahabat-sahabat teristimewa seperjuangan “EI 4 angkatan 2012” serta 

teman-teman lain yang banyak membantu penulis dalam penyusunan dan 

pengumpulan data skripsi ini dan juga yang tidak henti-hentinya memberi 

motivasi, serta moril maupun materil 

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan nikmat yang berlimpah 

kepada semua yang telah berjasa kepada penulis  sebagai balasan atas kebaikan 

yang telah dilakukan, Amin. 

 

Pekanbaru,  17 Maret 2017 

Penulis,   
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