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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto : 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 

(Q.S Al-Baqarah : 286) 

“Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaknya engkau nyatakan (dengan bersyukur)” 

(Q.S Ad-Dhuha : 11) 

“Bila kamu tak tahan dengan lelahnya belajar, maka bersiaplah menanggung 

perihnya kebodohan” 

(Imam Syafi’i) 

“Menjadi kuat bukan berarti kamu tahu segalanya. Bukan berarti kamu tidak bisa 

hancur. Kekuatanmu ada pada kemampuanmu bangkit kembali setelah berkali-kali 

jatuh. Jangan pikirkan kamu akan sampai dimana dan kapan. Tidak ada yang tahu” 

(Dee Lestari – Supernova) 

 

Skripsi ini kupersembahkan untuk : 

 

 Kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat 

dan karunia-Nya 

 Bapak Tuwahno, Ibu Hartatik dan adikku Thaofiq 

Arya yang sangat kucintai 

 Pacar, sahabat dan teman-temanku yang selalu 

memberikan dukungan dan motivasi  

 Teman-teman Akuntansi angkatan 2014, yang 

memberikan kenangan indah. Semoga sukses untuk 

kita semua 

 Almamaterku, Universitas Islam Sultan Agung 

 Dan untuk siapa saja yang mencari ilmu  
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Alhamdulillah robbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan segala limpahan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis 

mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam senantiasa 

kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafaatnya di 

yaumil akhir. Atas doa serta bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGARUH INVESTMENT 

OPPORTUNITY SET, STRUKTUR MODAL, LIKUIDITAS DAN 

PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris 

Pada Perusahaan LQ45 di BEI tahun 2014-2016)”.  

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk 

memenuhi sebagian prasyarat mencapai derajat Sarjana (S1) pada Program 

Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. 

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari tanpa adanya 

bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak skripsi ini tidak 

dapat terselesaikan sebagaimana yang telah diharapkan. Maka tidaklah berlebihan, 

dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT pencipta seluruh alam semesta beserta isinya; 

2. Dr. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., PhD. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang; 
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3. Dr. Dra. Hj. Winarsih, M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung; 

4. Maya Indriastuti., S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing 

yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan 

pengarahan, bimbingan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini; 

5. Edy Suprianto, SE, M.Sc., Akt., selaku dosen wali yang telah 

memberi semangat dan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini;  

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang telah memberikan pengajaran dan bekal ilmu 

pengetahuan serta seluruh staf tata usaha dan perpustakaan atas segala 

bantuan selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai;  

7. Bapak dan Ibu tercinta atas segala cinta, kasih sayang, perhatian, 

dukungan, kepercayaan, kesabaran, pengorbanan sera doa yang tulus 

selama ini. Semoga aku dapat menjadi anak yang dibanggakan bapak 

dan ibu; 

8. Keluarga besar yang selalu memberikan motivasi, nasihat, perhatian, 

serta doa yang tidak pernah putus; 

9. Sahabat-sahabatku yang selalu setia memberikan do’a serta dukungan 

nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan; 

10. Teman-teman S1 Akuntansi angkatan 2014, terima kasih atas cerita 

indah yang kalian ciptakan selama ini; 
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