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Assalamualaikum. Wr. Wb. 
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pemberi warna pelangi, Dialah sang pemberi rasa pada kehidupan, Dialah Allah 

SWT. Karena dengan limpahan rahmat, hidayah, taufiq serta inayah-Nya, sampai 

detik ini penyusun diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan tugas 

akhir ini. Lantunan Shalawat serta salam selalu tercurahkan pada junjungan kita 

Nabi agung Muhammad SAW yang telah membawa cahaya Islam dan 

memberikan suri tauladan bagi kita semua, semoga dengan cahayanya kita semua 

mendapat syafaatnya esok di hari kiamat. 

Penyusunan skripsi ini merupakan pemenuhan syarat dalam memperoleh 
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Indonesia (BEI) Tahun 2012-2014”. Dari penyusunan skripsi ini, penyusun 

berharap adanya suatu manfa’at dari sedikit ilmu yang penyusun peroleh selama 

masa perkuliahan serta bertambahnya pengalaman untuk masa yang akan datang. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya 

doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak selama 
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