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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto : 

• Hiasilah hidup kamu dengan sabar dan sholat. 

• Tak ada kata menyerah untuk meraih impian. 

• Tiada kesuksesan yang dapat diraih tanpa adanya usaha, kerja keras dan doa. 

• Hidup adalah pilihan dan perjuangan, dan pilihan itu ada di tangan kita. 

• Janganlah selalu membayangkan hasil yang besar, mulailah berusaha 

walaupunhasilnya kecil. Walaupun sedikit asal nyata hasilnya. 

• Jangan mudah menyerah dalam menghadapi masalah, karena masalah 

dating untuk di selesaikan bukan untuk dihindari. 

 

Persembahan : 

• Allah SWT, terima kasih atas segala rahmat dan hidayah-Mu,laporan ini 

dapatterselesaikan dengan baik. 

• Ayahanda tercinta, Ayah aku terlahir dengan harapan,mencoba berjalan dan 

berlari meraih cita dengan mengukir tinta emas mencapai sebuah 

perjuangan danmenuju mimpi tanpa batas, dengan segala semangat dan doa, 

aku ingin membuatayah menangis bahagia karna aku bisa menjadi apa yang 

ayah pinta, terima kasih ayah. 

• Ibunda tercinta, pesan yang selalu ku ingat dari ibu adalah “Janganlah 

takutmengakui bahwa diri kita tidaklah sempurna”. Ketidaksempurnaan 

inilah yangmerupakan sulaman benang rapuh untuk menjadikan kita lebih 

baik, selalu berusaha dan berdoa. Terima kasih ibu. 
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INTISARI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai perusahaan memberikan 

kemakmuran kepada pemegang saham dengan maksimal apabila harga saham 

meningkat. Semakin meningkat harga saham sebuah perusahaan, semakit 

meningkat pula kemakmuran pemegang saham tersebut. Perusahaan harus dapat 

mengalokasikan laba bersih dengan bijaksana untuk memenuhi dua kepentingan 

yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas dan 

corporate governance terhadap nilai perusahaan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Dalam penelitian ini teknik pengambilan sample 

menggunakan purposive sampling dan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan 

maka jumlah sample sebanyak 332 perusahaan manufaktur dari 2014-2016. Data 

penelitian merupakan data sekunder  diperoleh data keuangan tahun 2014-2016. 

Pengujian hipotesis menggunakan teknik regresi linier berganda dan sederhana 

dengan menggunakan alat bantu SPSS ( Statistic product and service solutions). 

Berdasarkan pada fakta empiris, diajukan 7 hipotesis yang meneliti 

kedelapan variabel variabel tersebut dan hasilnya rendah. Dari kedelapan hipotesis 

berpengaruh signifikan positif .Sehingga membuktikan bahwa hipotesis ini 

diterima semua. 
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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kepada Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat, hidayah dan kekuatan 

sehingga penulis dapat menyelsaikan pra skripsi  dengan judul “Pengaruh Profitabilitas Dan 

Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan” ( Studi Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)”. Pra Skripsi 

merupakan salah satu syarat untuk menyelsaikan program sarjana ( S1 ) di Fakultas Ekonomi 

program studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

 Penulis pra skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang senantiasa dengan sepenuh hati 

telah meluangkan waktu dan dengan penuh keikhlasan memberi informasi yang dibutuhkan. Adun 

pihak-pihak yang telah ikut membantu dalam proses penulisan pra skripsi adalah : 

1. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, 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 Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Dedi Rusdi, SE, MSi, Akt Selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberi bimbingan dan pengarahan selama 

masa penulisan usulan penelitian pra skripsi ini. 

4. Bapak dan Ibu Dosen, beserta seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan yang tak 

ternilai harganya bagi penulis. 
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5. Seluruh karyawan dan staf administrasi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan bagi penulis selama 

menempuh pendidikan S-1 di Unissula. 

6.  Papah dan Mamah serta saudara-saudara ku tercinta, terimakasih atas dukungannya untuk 

tetap semangat dan memberi masukan serta terima kasih untuk Do’a dan kepercayaaan 

yang selalu kalian berikan setiap saat untuk penulis. 

7. Teman  kos yang telah menemani sejak awal kuliah sampai sekarang, Sona, Riskypus, Sita, 

Atika. yang selalu memberi hiburan dan dukungan kepada penulis. 

8. Teman  sepermainan kuliah Finda, Eva, Erma, Eka, Dina, Gadis, Danu, Esta. Terimakasih 

atas kebersamaannya. 

9. Teman rumah mba dina, mba mutia, anis, mba epoy,yuda yang selalu memberi hiburan 

dan dukungan kepada penulis. 

10. Dan pacar saya Eldi yang telah menyemangati saya dan support saya 

11. Seluruh pihak yang membantu hingga terselsainya pra skripsi, yang tidak dapat  penulis 

sebutkan satu per satu. 
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