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KATA PENGANTAR 

Assalammu’alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh 

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan 

semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya yang tak terhingga 

kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Hedging (Pada 

Perusahaan Otomotif yang terdaftar di BEI Periode 2012-2016)” 

Shalawat beriring salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi 

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

pengikutnya diakhir 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 sebuah kebahagian telah menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan 

waktu yang diinginkan, dengan selesainya sebuah anugerah 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. Allah SWT yang telah memberikan kemampuan berfikir, kelancaran dan 

kemudahan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian 

ini. 

2. Kedua orangtua penulis, Papa dan Mama. Bapak Bambang Permadi dan Ibu 

Azmarwita. Yang selalu memberikan semangat, motivasi dan doa kepada 

penulis. Terimakasih Papa dan Mama sudah menjadi orangtua yang sangat 

terbaik untuk penulis. 

3. Pak Prof. Dr. H Detri Karya, SE. MA, selaku Rektor Universitas Islam Riau. 

4. Pak Drs. Abrar, M.Si. Ak, selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Riau yang memberikan izin kepada penulis sehingga terlaksananya 

skripsi ini. 

5. Pak Firdaus AR.SE, M.Si, Ak. CA, selaku Wakil Dekan I, Pak Drs. Asril, 

MM, selaku Wakil Dekan II. 

6. Pak Azmansyah, SE. M.Econ dan Bu Yul Efnita, SE., MM, selaku Ketua 

dan Sekretaris jurusan Manajemen Universitas Islam Riau. 

7. Pak Dr. Hamdi Agustin, SE., MM,  Bu Dra. Hj. Eka Nuraini, R, M.Si dan 

Bu Hj. Susie Suryani, SE., MM, selaku penasehat akademis dan 

pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan yang terbaik 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Seluruh dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Riau yang telah memberikan ilmu dibidangnya. 

9. Pak De, seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Riau. 
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10. Untuk teman-teman penulis di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau 

Gita, Hesti Narita, Ebi Eka Marlina, Yesia Mulya, Fitri Sella, Yolla 

Trivilianri, Azizah, Rini, Setiana dan Dwi Syinthia Yusman terimakasih 

sudah memberikan penulis dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

11. Untuk keluarga besar penulis di Binjai, terimakasih selalu perhatian 

terhadap penulis. Penulis kangen selalu berkumpul disaat lebaran dan dihari 

libur panjang. Terutama Atok dan Andong. Terimakasih selalu memberikan 

nasihat untuk penulis. Nasihat Atok dan Andong sangat berharga. 

12. Untuk teman-teman SMP dan SMA penulis di Binjai, terutama sahabat 

penulis Dwi, Ayu Suherma, Vivi, Arsyta Purnama Sari, Desy Mandela, Erni 

dan Nurjannah, penulis sangat berterimakasih karena sudah menjadi sahabat 

yang kompak sampai sekarang dalam suka maupun duka, selalu dibuat 

tertawa, seru dan selalu memberikan saran dalam hal kebaikan kepada 

penulis. Penulis berharap kita segera bertemu dan berkumpul lagi diwaktu 

yang baik. 

13. Untuk teman lama penulis Kambarina, Novia Susanti, Nursinar, Ika dan 

Fitri yang tetap kompak dari dulu sampai sekarang masih sering bertemu 

walaupun masing-masing sibuk. 

14. Untuk adik-adik penulis harus selalu semangat dalam belajarnya dan 

mencapai cita-cita yang baik dan membahagiakan kedua orangtua. 

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak 

yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat 
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bagi kita semua dan menjadi bahan masukan baik bagi dunia pendidikan 

maupun dunia usaha. 

 

 

Pekanbaru, 21 April 2018 

                                                                                      Penulis 

 

(RIZKY ANANDA) 

NPM : 135210923 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


