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PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Eva Zuliana menyatakan bahwa

skripsi dengan Judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN

MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI (Studi Kasus Tahun

2009-2011)” ini adalah hasil karya sendiri. Dengan ini saya menyatakan

dengan sesungguhnya bahwa dalam jurnal ini tidak terdapat keseluruhan

atau sebagian tulisan dari orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai

tulisan saya sendiri dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan yang

saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa

memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal ini baik

disengaja atau tidak, dengan ini saya menyatakan menarik jurnal yang

saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila dikemusian hari

terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan

orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri berarti gelar dan ijasah

yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Semarang,        Maret 2016

Yang membuat Pernyataan,

Eva Zuliana
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan

memudahkan padanya jalan menuju ke surga” ( H.R Muslim)

“Setiap kamu punya keinginan, harapan dan cita – cita taruh di depan kening kamu,

jangan di depan, biarkan dia menempel 5 cm di depan kamu agar kamu bisa melihatnya

setiap saat dan mewujudkannya” (5cm)

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan

kemampuannya” (Al Baqarah: 286)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (QS. Alam Nasyrah
6)

Persembahan :

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

 Kedua orangtuaku Bapak (H. M. Rofiq), Mamak (HJ. Umi  Rofiqoh), dan

seluruh keluarga besar tercinta terimakasih atas segala doa, kasih sayang,

dukungan, dan semangat yang tiada henti-hentinya

 Para sahabatku mbak Yuni, mbak Pure, mbak Astrin, Mbak Umi, Mbak
Maria

anak-anak sista, Giza, Dita,Ika

 Almamaterku FE Unissula

terimakasih atas semua kerjasama, bantuan, doa,dukungan dan semangatnya.


