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MOTTO 

“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena 

di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan 

untuk berhasil” 

-Mario Teguh- 

“Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 

kepada-Nya” 

-Q.S Ali Imran : 159- 

“Orang berilmu tentu memiliki kepribadian tangguh, yang bisa membawa diri, 

keluarga, dan orang lain menuju kebahagiaan, serta bernilai manfaat bagi 

sesama” 
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Skripsi ini penulis persembahkan kepada : 
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KATA PENGANTAR 

Puji dan rasa syukur mendalam penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 

karena berkat limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya maka skripsi ini dapat 

diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah pada 

baginda Rasulullah Muhammad SAW. 

Skripsi yang berjudul “ANALISIS HARGA SAHAM PERUSAHAAN 

PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 

(BEI) PERIODE 2011-2015 DENGAN PERCEIVED RISK SAHAM 

SEBAGAI VARIABEL MODERASI” ini disusun untuk memenuhi sebagian 

persyaratan mencapai derajat Strata 1 (S1) Sarjana Ekonomi Universitas Islam 

Sultan Agung. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tentunya banyak menemukan 

kendala dan hambatan. Akan tetapi berkat bimbingan, dukungan dan pengarahan 

baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, akhirnya skripsi 

ini dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada : 

1. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Dr. Hendar, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Manajemen 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Drs. Bomber Joko SU, MM, selaku dosen pembimbing yang telah 

berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan 

pengarahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. 



 

 

vii 
 

 


