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PERNYATAAN KEASLIAN 

Yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama  : Abi Raud Almiftah 

NIM  : 31401204424 

Jurusan : Akuntansi 

Fakultas :Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)  

 Menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Analisis Pengaruh Kinerja 

Keuangan terhadap Return Saham(Studi Pada Saham Indeks LQ45 Periode 2011 – 

2014 Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia), dan diajukan untuk diuji pada 

tanggal: 9September 2016 adalah hasil tulisan saya sendiri. 

 Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnyabahwa dalam skripsi 

ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan dariorang lain yang saya ambil 

dengan cara menyalin atau meniru dalam bentukrangkaian kalimat atau simbol 

yang menunjukkan gagasan atau pendapat ataupemikiran dari penulis lain, yang 

saya akui seolah-olah sebagai tulisan sayasendiri, dan/atau tidak terdapat bagian 

atau keseluruhan tulisan yang saya salin,tiru atau yang saya ambil dari tulisan 

orang lain tanpa memberikan pengakuanpenulis aslinya 

 Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal di 

atas,baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang 

saya ajukan sebagai tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa 

sayamelakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah 

hasilpemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan 

olehuniversitas batal saya terima. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

”Sesungguhnya amal-amal perbuatan tergantung niatnya, dan bagi tiap orang 

apa yang diniatinya. Barangsiapa hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya maka 

hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya. Barangsiapa hijrahnya untuk meraih 

kesenangan dunia atau menikahi wanita, maka hijrahnya adalah kepada apa 

yang ia hijrahi” (HR Bukhari) 

”Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya” (HR Al-Baihaqi dan Ar-Rabii’) 

”Manusia dibangkitkan kembali kelak sesuai dengan niat-niat mereka” (HR 

Muslim) 

Skripsi ini kupersembahkan… 

Allah swt, pemilik nyawaku. Terima kasih atas semua kesempatan terbaik dalam 

hidupku, terima kasih atas keimananku, terima kasih selalu ada untukku, terima 

kasih memberikanku manusia luar biasa di sekitarku. Terima kasih, biarkan aku 

terus mencintaiMu hingga akhir nafasku. 

Bapakku Ahmad Yamin dan Mamaku  Siti Rahma tercinta... aku mencoba untuk 

memberikan yang terbaik maaf jika selama ini aku belum bisa menjadi seperti 

yang kalian harapkan betapa besar inginku membuat kalian bangga padaku 

bapak mamaku tercinta.. betapa tak ternilai kasih sayang dan pengorbanan 

kalian.. janjiku akan selalu menyayangi kalian Ya allah, sayangi dan jaga mereka 

untukku… 

Kakakku tercinta Kiblara, pemberian contoh perilaku yang baik atas 

penghormatan terhadap orang tua... terima kasih… 
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Adik-adikku tercinta , Zulayyah, Zahra, Alwarid, Yazid,, aku bisa seperti ini 

bukan tanpa doa dan usaha,, aku berharap kelak kalian bisa seperti itu… selalu 

berdoa dan usaha jangan menyerah untuk berusaha membanggakan bapak ibu, 

kita adalah harapan mereka… 

Sahabat – sahabatku, Irfan, Alam, Jago, Dex coys biar nanti aku ceritakan 

kepada semua orang tentang persahabatan kita.. dan dengan senyuman, aku 

sebut nama kalian… 

 

 

  


