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MOTTO

"Jlmafyang paGng disukaiflttah adatafi amaCyang berkekatan,

waCaupun sedilqt"

(MR. <Bukfiari dan Muslim)

"Apabila mati manusia, putusCah amaCnya, fecuafi tiga macam :

sede^ahjariyah, atau iCmuyang dimanfaatfcan, atau anal{jang saCefiyang mendo'a^an

baginya"

${%. Muslim)

"Sesungguhnya sesudah ^esufitan ituada kemudahan.

Ma^aji^a f(amu teCafi seksai (dari suatu urusan), ^erjakan(ah dengan

sungguh-sungguh (urusanjyang tain. (Dan hanya ^epada Tuhanmutah

hendaHnya kgmu berhadap."

(QS.AsySyarh:6-8)

".. .JlCCah pasti a^an mengang^at orang yang beriman dan berpengetahuan

diantaramu beberapa derajat Cebih tinggi "

(QS. MMujaadiCah: 11)
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%u-peTsem6aH^an fiepada :

iSudan<3apa({yang seCaCu memberi^an bimbingan,

doa restu dan ^asih sayang yang tiada tara,

MbabjUCin dan (Dhe'Itto,

%eCuarga 6esar<Eyang Mud. 9d.argono (flCm)dan

<Eyang <RSM.. 9doch. SCamet %usumadi (flint),

Serta seCurufi handai tauCanyang seCaCu ^ucintai

dan mencintai^u.
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Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang

senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, yaitu skripsi yang berjudul

"Pengaruh Rasio Profitabilitas, Return Saham, Nilai Pasar Investasi, Dan

Perubahan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Minat Investor Asing Dalam

Investasi Saham Pada Perusahaan Go Public Di Bursa Efek Jakarta", yang

disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas

Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada

berbagai pihak yang dengan kelapangan hati telah memberikan motivasi dan

bantuan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Dengan

segalakerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Suwarsono, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi UII yang

telah menyediakan sarana perkuliahan yang sangat mendukung penyusunan

skripsi ini.

2. Bapak DR. H. Zaenal Arifin, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang

dengan kesabarannya telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan

dan pengarahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

 



3. Dosen-dosen UII yang telah memberikan tambahan ilmu, sehingga dapat

bermanfaat dalampenyusunan skripsi ini.

4. Tak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada Ibu Lia (Webmaster) dari

Divisi Komunikasi PT. BEJ Pusat, yang telah memberikan bantuan dalam

melengkapi data-data yang sangat penulis butuhkan untuk penyusunan skripsi

ini. Bantuan Ibu sangat berarti bagi penulis, sekali lagi terima kasih.

5. Bapak dan Ibu yang telah memberikan dorongan, doa dan restunya sehingga

skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih untuk cinta dan kasih sayang yang

tulus dan tiada ternilai.

6. Mbak Ulin yang kusayangi, terima kasih atas semua kebawelanmu, nasehat-

nasehatmu sungguh berarti untukku, juga untuk Dhe'Itto terima kasih atas

semua kebandelanmu. Thanksfor your love....

7. Keluarga besar Eyang Muh. Margono (Aim.) dan Eyang RM. Moch. Slamet

Kusumadi (Aim.), terima kasih atas doa dan motivasi yang telah diberikan

kepada saya.

8. Sohibku Betty, makasih dah diingatkan untuk tetap sabar... We Are Forever

Friend OK!!

9. Sahabat-sahabatku Chindi, Dame, Alef, Ita, Nara, Chandra, Ema, Eni, Erni,

Deni, Nantri, Hana. Terima kasih atas dukungan, semangat, nasehat, dan

bantuan dalam segala hal, serta kasih sayang yang tak kan pernah terlupakan.

Aku banyak belajar dari kalian...terima kasih atas waktu kalian yang tersita

untuk mendengarkan keluh kesahku...Keep in fight & never forget our

FRIENDSHIP.'!!

 



lO.Teman-teman kampus FE UII yang dengan senang hati sharing denganku

sehingga aku memperoleh tambahan pengetahuan yang berguna dalam

penyusunan skripsi ini.

11. Dan untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah

turut serta membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, bantuan, dorongan, dan

bimbingan yang telah pihak-pihak tersebut berikan kepada penulis, dan semoga

Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Amin....

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih terdapat banyak

kekurangan dan jauh dari sempuma, oleh karena itu penulis dengan segala

kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan

skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

pihak-pihak yang berkepentingan. Amin Ya Robbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Mei 2005

Penulis,

Adieng Patrasari Muredy

 


