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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusu’ ”.

(QS. Al-Baqarah: 45)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan)

yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”
(QS. Al- Insyirah : 6-8)

“Tidak ada kesuksesan yang dapat diraih tanpa adanya keterlibatan orang lain,
pandai membawa diri di setiap pergaulan adalah ilmu hidup yang harus

dimiliki oleh setiap orang yang ingin sukses”.

“Sukses akan cepat tercapai apabila kita fokus pada apa yang kita inginkan,
bukan pada hal yang kita takuti”.

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

 Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi

 Kedua orang tua dan mbakku tersayang yang

selalu mendo’akan dan memotivasi saya

sehingga terselesaikannya skripsi ini

 Keluarga, saudara dan teman-temanku

 Semua pihak yang telah membantu saya dalam

menyelesaikan skripsi ini
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa jugashalawat serta salam

senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penerang kalbu

bagi umatnya. Atas doa serta bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGARUH ARUS KAS, LABA

AKUNTANSI, UKURAN PERUSAHAAN DAN RISIKO INVESTASI

TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2014)”dapat

diselesaikan dengan baik.

Adapun maksud dari penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu

persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Ekonomi (S.E) Program Studi

Akuntansi. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, doa dan

dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis

mengucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT pencipta seluruh alam semesta beserta isinya;

2. Ibu Dr. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., PhD. selaku Dekan Fakultas

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
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3. Bapak Rustam Hanafi, SE, MSc, Akt, CA. selaku Ketua Program Studi

Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Drs. Osmad Mutaher, M.Si. selakuDosen Pembimbing yang dengan

penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini

dapat terselesaikan.

5. Seluruh staf karyawan dan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan

Agung, yang telah memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan sebagai dasar

penulisan skripsi ini.

6. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Kamaludin dan Ibu Endang Sugiarti terima

kasih atas kasih sayang dan kerja keras yang telah kalian lakukan sampai saat

ini, do’a yang selalu menyertai dalam setiap langkah-langkahku karena

dengan restu kedua orang tua yang selalu memberikan semangat dan

kekuatan dalam penulisan skripsi ini. Maafkan anakmu yang belum bisa

membalas semua yang telah kalian berikan.

7. Mbakku tersayang Irma Mayasari yang selalu memberikan kasih sayang, doa,

dan semangatnya selama ini. Terimakasih telah menjadi kakak yang baik,

walaupun suka usil sama adiknnya ini dan patut dibanggakan.

8. Aldhi Widho Pratomo yang selalu ada dan menjadi pendengar setia cerita-

cerita suka duka dan selalu memberikan semangat dan perhatiannya, serta

terimakasih telah menjadi laki-laki terbaik selama ini.

9. Adikku sepupu Yollanda Oktavian Ayuningtyas yang selalu mendengarkan

curhatanku, dan teman baik selama di kos.
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10. Sahabat-sahabatku Lelly, Ummah, Ins, Hilya, Ina, Wulan, Inkus, Ima, Iva,

Lala yang selalu bersama dan saling memberikan semangat dan

dukungannya. Terimakasih atas keceriaan, tawa dan kenangannya selama

tahun-tahun kuliah di Unissula.

11. Teman-temanku kelas E4 yang selalu bersama dari semester 1 sampai

semester 7 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah turut

membantu penyusunan skripsi ini.

Penulismenyadarisepenuhnyabahwaskripsiinitentunyajauhdarisempurna.Ma

kapenulismengharapkankritikdan saran bagi semua pihak yang membacaagar

penelitianinidapatlebihsempurna.Penelitijugamemohonmaafapabiladalampenulisa

nskripsiiniterdapatkesalahan, dikarenakanketerbatasanpengetahuanpenulis.Akhir

kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang

membacanya. Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Semarang,13 Januari 2017

Penulis,

Indah Dwi Hapsari


