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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 Indarsih 

Ayah saya Sujiharno 

Dan Adik saya Erizal Hardiansyah 

Terima kasih atas dukungan dalam bentuk apapun yang selama ini memotivasi saya dan 

mengajarkan saya arti dari sebuah pertanggungjawaban. Terimakasih juga untuk keluarga besar 

saya yang telah mensupport dan memotivasi agar saya tidak berputus asa. 

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

 

Alhamdulillahirabbil’alamin, pujisyukur kehadirat Allah SWT atas limpah danrahmat, 

hidayah, karunia, dan anugerah-Nya sehingga usulan penelitian skripsi dengan judul 

“PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PROFITABILITAS 

PERUSAHAAN (Studi pada Perusahaan food and beverages  yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2014-2017)” ini dapat terselesaikan dalam rangka memenuhi salah satu syarat 

menyelesaikan studi dan memperoleh derajat Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. Shalawat serta salam senantiasa peneliti haturkan kepada Nabi Agung 

Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi sari tauladan 

bagi seluruh umat dan telah membawa umat manusia dari kehidupan yang gelap ke kehidupan 

yang terang benderang. 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. Ibu Dr. 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 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Ibu Devi Permatasari, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, pikiran dengan sabar membimbing dan mengarahkan peneliti 

sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian skripsi ini . 

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang 

telah memberikan bekal berupa pengetahuan sebagai pedoman proses dimasa depan, beserta 
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seluruh staf tata usaha dan perpustakaan atas segala bantuan selama proses penyusunan 

usulan penelitian skripsi ini. 

5. Keluargaku tercinta, ibunda Indarsih, ayahanda Sujiharno, adik saya Erizal Hardiansyah, 

kakek dan nenek yang senantiasa mendo’akan, membimbing dan mendukung baik secara 

moril maupun materil dengan penuh kasih sayang kepada saya dalam menyelesaikan 

penelitian skripsi ini. Ridho dan kebahagiaan kalianadalah tujuan hidupku sebagai putri 

yang kalian besarkan dengan air mata kebahagiaan dan penuh pengorbanan. 

6. Orang terdekat peneliti Ridwan Budiarjo yang senantiasa bersedia berbagi pengalaman, 

perhatian, memberikan semangat, nasihat serta doa tulus bagi peneliti dalam proses 

penelitian usulan skripsi ini. 

7. Keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ulum yang selalu memberikan nasihat, memotivasi 

positif, serta doa yang tidak pernah putus. 

8. Terima kasih kepada Sahabat-sahabatku, Umi Atikoh, Irwan Dwi S, Layyinatus Syifa, Mbak 

Jon, Isti Maryamah, yang selalu memberikan semangat, bantuan, memotivasi positif dan 

mendukung sehingga usulanpenelitian skripsi ini dapat terselesaikan. 

9. Seluruh Teman-teman Program Studi SI Akuntansi Fakultas Ekonomi Angkatan 2014 yang 

telah memberikan cerita terbaik dan kebersamaan selama dibangku kuliah. 
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