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MOTO DAN PERSEMBAHAN

Setiap kaki yang ku langkahkan untuk maju kedepan

Setiap mata yang menatap lurus kedepan

Setiap tangan yang bekerja untuk meraih masa depan

Hidup itu harus lurus kedepan, sesekali ku pandang menoleh ke arah belakang

Betapa berarti pelajaran masa lalu dibelakang sana

Tak akan pernah ku biarkan pengorbananku sampai saat ini terbuang sia-sia

Ku yakinkan niat ku untuk meraih masa depan

Dengan Ridho-Nya aku telah melaksanakan kewajibanku

mahakarya “skripsi” telah terselesaikan

Syukur Alhamdulilah ku panjatkan kepada Engkau Tuhanku Allah SWT yang

telah melimpahkan segala bentuk bingkisan kehabagiaan kepadaku.

PERSEMBAHAN
Skripsi ini ku persembahkan untuk:

 Kedua orang tua yang aku cintai dan sayangi,
Ayah Masun Rosyid dan Ibu Syamsidar yang
telah membesarkan ku dan mendidik tanpa
lelah, serta selalu menyertaiku disetiap
do’a-do’anya.

 Untuk kakakku tersayang Masnidar, adekku
tersayang Nur Hanifah, dan keponakan
kesayanganku Livisyah Nidar Ayudia yang
selalu berbagi keceriaan di setiap hariku.

 Tak lupa Andika Rizki Fitrian dan juga
sahabat-sahabat ku yang selalu menemaniku,
memberikan perhatian, semangat dan
dukungan kepadaku.
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji syukur bagi Allah SWT atas

segala rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya. Shalawat dan salam untuk Nabi

Agung Muhammad SAW. Atas doa serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga

penulis dapat menyelesaikan tugas Skripsi yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas,

Likuiditas, Pertumbuhan Aset Ukuran Perusahaan, Risiko Bisnis dan

Pertumbuhan Penjualan Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur di

Bursa Efek Indonesia 2014-2016”.

Penyusunan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan

dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi. Selama

penulisan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak dapat berjalan sendiri tanpa

bantuan dari berbagai pihak baik itu berupa pengarahan, pemberian informasi,

saran, serta bimbingan yang seluruhnya sangat berarti bagi penulis.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang

mendalam atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis

selama menyusun Pra Skripsi ini, kepada yang terhormat :

1. Ibu Hj. Olivia Fachrunisa, SE,M.Si,Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Ibu Dr. Dra Winarsih, SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
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3. Drs. Chrisna Suhendi, SE, MBA, Ak, CA selaku dosen pembimbing atas

segala arahan dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

dengan baik dan lancar.

4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Staff Karyawan Universitas Islam

Sultan Agung, yang telah memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan

sebagai dasar penulisan skripsi ini.

5. Kedua orang tua penulis yang sudah memberikan doa dan semangat dalam

menyelesaikan skripsi ini.

6. Kakak saya dan adik saya yang selalu memberikan dukungan dan

semangat selama menyelesaikan skripsi ini.

7. Andika Rizki Fitrian yang menemani kemanapun, memberikan dukungan

dan semangat selama menyelesaikan skripsi ini.

8. Sahabat kampusku Aini, Zet, Nina, Tere, Kabilah, Ika yang selalu setia

menemani serta memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan

Agung Semarang Angkatan 2014.

10. Semua kerabat, teman dan pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan

satu-persatu yang telah memberikan bantuan serta doanya dalam

menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa usulan penelitian skripsi ini masih banyak

kekurangan karena keterbatasan yang dimiliki.
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Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar usulan

penelitian ini dapat lebih sempurna. Namun besar harapan penulis semoga usulan

penelitian skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Semarang, 30 Agustus 2018

Penulis

Indah Cucu Masrofah
NIM: 31401405536


