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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga 

mereka mengubah diri mereka sendiri”. (Q.S. Ar-Ra’d:11) 

“Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 

diusahakannya”. (Q.S. An-Najm:39) 

“Allah tidak akan membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya”. (Q.S. Al- Baqarah:286) 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 

bersama kesulitan itu ada kemudahan”. (Q.S. Al- Insyirah:5-6) 

“Kesuksesan itu adalah proses, nikmati semua prosesnya dengan baik dan 

jangan pernah mengeluh karena sukses itu tidak bisa diperoleh secara 

instan tetapi kita harus berusaha untuk mendapatkannya”. (Wida Aldila) 

 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang paling saya sayangi 

dan paling saya cintai: 

-Kedua Orangtua saya Ida Erniastuti dan Tjahjono Wibowo yang sudah 

sangat berjasa dalam hidupku, senantiasa mendoakan serta memberikan 

kasih sayang yang tiada henti; 

-Adek yang paling saya sayangi Mochammad Yuda Cahyo Gumilang yang 

selalu memberikan motivasi; 

-Keluarga Besar Oentoeng Soebardjadi dan Moch Anwar yang senantiasa 

mendoakan dan mendukung saya; 

-Serta Semua Sahabat-Sahabat yang saya sayangi yang selalu memotivasi 

saya. 
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KATA PENGANTAR 
 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Alhamdulillah robbil’alamin, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat 

Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan rahmat, taufiq, dan 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Atas doa 

serta bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul “PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM, 

STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS, DAN KEBIJAKAN DIVIDEN 

TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang 

Terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2013-2015)”. 

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk 

menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. 

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, 

arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT pencipta alam semesta yang telah memberikan kemudahan 

dan juga kelancaran untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini; 

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

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

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung sekaligus sebagai Dosen 

Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta 

sangat sabar memberikan motivasi, pengarahan, bimbingan dan juga 

saran yang bermanfaat bagi penulis; 

4. Rustam Hanafi, SE, M.Sc., Akt., CA. selaku Dosen Wali yang telah 

memberi semangat dan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini;  

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang 

bermanfaat bagi penulis serta seluruh staff tata usaha dan perpustakaan 

atas segala bantuannya selama proses penyusunan skripsi ini hingga 

selesai; 

6. Kedua orang tua saya yang telah memberikan segala curahan cinta, kasih 

sayang, perhatian, dukungan, kepercayaan, kesabaran, pengorbanan serta 

doa yang tulus selama ini. Terimakasih juga untuk kedua orangtua atas 

bantuan finansialnya sehingga penulis bisa menyelesaikan 

pendidikannya hingga saat ini tanpa membutuhkan timbal balik. Semoga 

saya bisa menjadi anak yang dibanggakan oleh kedua orang tua serta 

dapat membahagiakan kedua orang tua. Terima kasih juga kepada adik 

saya Mochammad Yuda Cahyo Gumilang yang kadang menjengkelkan 

tapi kadang baik juga sih yang sudah memberikan motivasi agar saya 

bisa segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak kamu bisa lebih 

sukses dari kakakmu ini; 
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7. Keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi, nasihat, 

perhatian, serta doa yang tidak pernah putus; 

8. Sahabat-sahabatku Rima Widya yang tidak pernah lupa mengingatkan 

penulis untuk segera menyelesaikan skripsinya; Ulfa Asih yang juga 

sedang berjuang untuk menyelesaikan gelar S1 nya semoga kita bisa 

lulus sama-sama ya; Prima Yusuf partner main, partner jalan-jalan dan 

partner jajan terbaikku; Alfi Yunarisa sahabat terbaik yang selalu ada 

saat penulis sedang susah dan mau selalu menemani penulis hingga 

malem untuk mengerjakan skripsinya dan selalu memberi motivasi 

ketika penulis sedang stress saat mengerjakan skripsinya; Risha Medina 

dan Siti Hartina sahabat sekaligus alarm pengingat ketika penulis sedang 

tidak bersemangat dan mager untuk mengerjakan skripsinya; Vicha 

Fernanda partner terbaik serta teman sebimbingan yang selalu senasib 

dan seperjuangan ketika proses penyelesaian skripsi ini; Widia 

Puspitasari dan Titi Alawiyah yang selalu setia menemani dan 

memberikan do’a serta motivasinya sehingga skripsi ini dapat selesai. 

Khususnya untuk Vicha, Widia dan Kak Al walaupun nantinya kita 

bekerja ditempat berbeda semoga kita akan selalu menjadi sahabat 

selamanya, tetaplah menjadi sahabat terbaikku dalam susah maupun 

senang dan jangan pernah bosan untuk saling mengingatkan jika salah 

satu diantara kita berbuat salah; 

9. Teman-teman S1 Akuntansi angkatan 2014, terima kasih atas segala 

cerita indah dan kebersamaannya selama ini; 
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