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MOTTO 

 

 َ  إِنه ٱَّلله
ْۚ
ِ َوََل تُۡلقُىْا بِأَۡيِديُكۡم إِلَى ٱلتهۡهلَُكِة َوأَۡحِسىُٓىْا َوأَوفِقُىْا فِي َسبِيِل ٱَّلله

 ٥٩١يُِحبُّ ٱۡلُمۡحِسىِيَه  

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan 

janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan 

berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang berbuat baik” 

(QS. Al-Baqarah : 195)
1

 

 

Kesuksesan dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai 

dengan doa, karena nasib seorang manusia tidak akan berubah dengan 

sendirinya tanpa usaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Al-Qur’an Surah Al- Baqarah Ayat 195, Al-„Aliyy Al-Quran dan Terjemahnya 

(Bandung : Diponegoro, 2005), 23.  
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syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya 

penyusunan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Return On Equity 

(ROE) dan Earnings Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 
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2. Bapak Muh Ridwan dan Ibu Atmiatun yang selalu 

memberikan semangat, dorongan, dukungan moril maupun 
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menyelesaikan tugas akhir ini dan memperoleh gelar 

Sarjana Strata 1 (S1) seperti yang diharapkan. Semoga ilmu 

yang didapatkan bermanfaat dan semoga Allah SWT selalu 

memberikan kelimpahan dan kenikmatan rezeki dan selalu 

dalam lindungannya.  

3. Adikku Nilal Fauzi yang selalu memberikan dukungan dan 

semangat. 

4. Keluarga besar penulis yang telah memberikan berbagai 

bentuk dukungan, 
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dalam perjalanan hidupku dan semoga menjadi pilihan 
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skripsi. 

6. Sahabat seperjuangan kelas MBS B 2016 yang telah turut 

membantu memberikan dukungan dan yang telah 

memberikan rasa kekeluargaan selama perkuliahan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

No Arab Latin No Arab Latin 

 Tidak ا 1

dilambangkan 

 |T ط 16

 |z ظ B 17 ب 2

 „ ع T 18 ت 3

 G غ s| 19 ث 4

 F ف J 20 ج 5

 Q ق h\ 21 ح 6

 K ك Kh 22 خ 7

 L ل D 23 د 8

 M م z| 24 ذ 9

 N ن R 25 ر 10

 W و Z 26 ز 11

 H ه S 27 س 12

 „ ء Sy 28 ش 13

 Y ي s| 29 ص 14

    |d ض 15
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Saham Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Periode 2016-2018” dengan lancar. Sholawat serta 

salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan 

para sahhabatnya, semoga kita semua mendapatkan syafa’atnya di 

yaumul akhir nanti. Aamin. 

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) dalam Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam program studi Manajemen Bisnis Syariah pada Institut 
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dan Bisnis Islam IAIN Kudus yang telah memberikan 

persetujuan atas terselesainya skripsi ini. 

3. Junaidi Abdullah, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen 

Pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga dan 

pikiran untuk memberikan bimbingan, serta memberikan 

saran dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.  

4. Anisa Listiani, M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan IAIN 

Kudus beserta staf perpustakaan yang telah memberikan 

izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan sebagai 

bahan pendukung penyusunan skripsi ini. 
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Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan selama perkuliahan berlangsung. 

6. Bapak, Ibu, adikku tercinta dan seluruh keluarga besar 

penulis yang selalu mencurahkan do’a kepada penulis dan 

memberikan dukungan berupa moril maupun materil 

selama masa perkuliahan berlangsung sehingga 

terselesaikanlah penyusunan skripsi ini. 
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7. Teman-teman seperjuangan program studi Manajemen 

Bisnis Syariah IAIN Kudus, khusunya kelas B angkatan 

2016 yang memberikan semangat dan dukungan dalam 

bentuk apapun selama masa perkuliahan hingga 

terselesaikannya skripsi ini.  

8. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan do’a 

atas terselesaikannya skipsi ini.  

Akhir kata, penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih dan 

mendo’akan semoga Allah SWT membalas semua bentuk kebaikan 
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Kudus, 03 Maret 2020 
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