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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

- Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar. - 

(Q.S Ar-Rum: 60) 

- Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan. - 

(Q.S Al-Insyirah: 5-6) 

- Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan shalat. - 

(Q.S Al-Baqarah: 45) 

“Tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah.” 

(Q.S. Huud: 88) 

- Hidup adalah sebuah ujian, jika Allah menjawab doa-doamu, berarti Allah ingin 

meningkatkan keimananmu. Jika Allah menunda menjawab doamu, berarti Allah 

ingin meningkatkan kesabaranmu. Jika Allah tidak menjawab doamu, maka 

yakinlah bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik untukmu. - 

 

Skripsi ini saya persembahkan untuk my support system : 

Ibu saya, ibu saya, dan ibu saya Yasmadina Debora Dewi 

Bapak saya Muh Yudi Priyatno 

Dan Adik saya Muhammad Fahrul Basthomi 

Terima kasih atas dukungan dalam bentuk apapun yang 

selama ini memotivasi saya dan mengajarkan saya arti dari 

sebuah pertanggungjawaban, doain Vicha semoga bisa bales 

semua pengorbanan Bapak sama Ibu, jadi kakak yang bisa 

dicontoh dan baik buat Fahrul juga. 

Terimakasih juga untuk keluarga besar saya yang telah 

mensupport dan memotivasi agar Vicha tidak berputus asa. 

Dan seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

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

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

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa kita 

haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafaatkan di 

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

menyelesaikan usulan skripsi ini dengan judul “ PENGARUH INVESTMENT 

OPPORTUNITY SET, UKURAN PERUSAHAAN, LIKUIDITAS DAN 

KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP KUALITAS LABA PADA 

PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX”. 

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 mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT pencipta seluruh alam semesta beserta isinya; 

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

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang; 

3. DR. Dra. Winarsih, M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung dan selaku dosen 

pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 

memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi dalam penyelesaian 

pra skripsi ini; 

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

memberi semangat dan motivasi dalam proses pengerjaan pra skripsi 

ini;  

5. 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; 

6. Bapak dan Ibu my support system, yang selalu mendukung, 

mendoakan, meluangkan waktu tenaga serta pikiran dan dengan sabar 

selalu ada buat saya. Semoga kelak saya dapat menjadi anak yang 

dibanggakan bapak dan ibu dan secepatnya saya akan membahagiakan 

Bapak dan Ibu; 
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