
iii 
 

 
 

KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang.  

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT, 

Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya yang tidak 

terhingga kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 

judul “ Pengaruh Total Assets Turnover, Return On Equity, dan Debt to Equity 

Ratio Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2013i – 2017 “ 

  Shalawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada umat dan 

pengikutnya di akhir zaman. 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar 

sarjana pendidikan S1 pada program studi Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 

Merupakan suatu kebahagian telah menyelesaikan skripsi ini sesuai 

dengan waktu yang diinginkan, dengan selesainya sebuah anugrah untuk 

mendapatkan predikat sarjana ini tidak lepas dari dukungan orang-orang yang 

telah banyak memberikan bantuan kepada penulis, oleh karenanya penulis 

mengucapkan terimakasih yang sedalamnya kepada :  
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1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta  Hermanto dan Ibunda tercinta 

Ruslaini yang tidak henti-hentinya memberikan doa, dukungan, dan 

motivasi kepada penulis, Terimakasih sudah menjadi orang tua terbaik 

untuk penulis. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam 

Riau. 

3. Bapak Drs. Abrar, M.Si. Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Riau yang memberikan izin kepada penulis sehingga terlaksananya 

skripsi ini. 

4. Bapak Firdaus AR. SE, M.Si, Ak selaku Wakil Dekan I, Ibu Eva Sundari, 

SE, MM selaku Wakil Dekan II, Bapak Drs. Asril, MM selaku Wakil 

Dekan III. 

5. Bapak Azmansyah, SE, M.Econ selaku Ketua Program Studi Manajemen 

dan sekaligus Pembimbing dan Ibu Yul Efnita, SE, MM selaku Sekretaris 

Program Studi Manajemen. 

6. Ibu Dr. H. Eka Nuraini R, M.Si selaku pembimbing penulis yang telah 

memberikan bimbingan yang terbaik kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

7. Ibu Restu Hayati, SE, MM dan R. Ria Yusnita, SE, ME selaku dosen yang 

memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Seluruh dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Riau yang telah memberikan ilmu di bidangnya. 
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9. Bapak De, seluruh pegawai dan Karyawan dilingkungan Fakultas 

Ekonomi Universitas Isalam Riau. 

10. Kepada Rio Yusginto dan Rian Sapriadi selaku Abang dan Radit Agustian 

selaku adik  yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta bantuan 

material sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 

11. Kepada sepupu sekaligus sahabat terbaik Lita Ega Nofrilla, Amd. Keb dan 

Leti Diana yang selalu ada disetiap keadaan apapun, selalu support dalam 

menjalankan skripsi ini dan terimakasih telah menjadi keluarga terbaik 

penulis. 

12. Kepada sahabat-sahabatku sekaligus keluaga kedua dan teman 

seperjuangan yaitu Muslimah, Dini Alfianita, Hanna Hutabarat, Safrial 

Efendi, Ari Andriawan yang selalu ada dan selalu support dalam 

menjalankan skripsi ini dan terimakasih telah menjadi keluarga kedua 

untuk penulis. 

13. Kepada Rohdiana Sinaga, SE dan Mardhatilah Prabes, SE yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

14. Kepada anak kost Putri Kinanti, Wita Mendrofa dan Bella Santika adek 

kost yang selalu berisik, tanpa kalian mungkin bakalan jenuh dengan 

skripsi ini,  Dewi Aminah, Dewi Purnama Sari dan Mira Hartati teman 

seperjuangan. Kalian penghibur dirumah kedua. 

15. Kepada teman-teman Manajemen lokal I, semoga cepat menyusul dan 

tetap semangat dalam menyelesaikan skripsinya. 
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Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak 

yang telah membantu, dan penulis berharap smoga skripsi ini dapat dimanfaatkan 

bagi kita semua dan bahan masukan bagi dunia pendidikan. 
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