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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : Titi Alawiyah 

NIM : 31401405727 

Jurusan : Akuntansi 

Fakultas : Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

 

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “PERAN KEBIJAKAN DIVIDEN 

DALAM MEMEDIASI KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEBIJAKAN 

HUTANG DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2012-2016)” dan diajukan untuk diuji pada tanggal, 23 November 2018 

adalah hasil karya saya. 

 Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi 

ini tidak dapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil 

dengan cara mengambil atau meniru kalimat atau simbol yang menunjukkan 

gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-

olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atas keseluruhan 

tulisan saya, meniru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa 

memberikan pengakuan pada penulis aslinya. 

 Saya bersedia menarik skripsi yang saya ajukan apabila terbukti bahwa 

saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain yang seolah-

olah tulisan saya sendiri, dan saya bersedia bila gelar dan ijazah yang diberikan 

oleh universitas dibatalkan. 

Semarang, 23 November  2018 

                                                                                         Yang memberi pernyataan 

 

 

  Titi Alawiyah 
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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

MOTTO : 

 Ilmu itu kehidupan Islam dan tiang jaman, barang siapa 

mengajarkan ilmu maka Allah menyempurnakan pahalanya, 

dan barang siapa belajar kemudian mengamalkannya maka 

Allah mengajarkan kepadanya apa yang belum diketahui” (H.R 

Abus Syaiikh) 

 Tanda-tanda orang yang bijaksana adalah segala perkara yang 

dihadapinya dengan sabar dan tabah 

 Keberhasilan tidak butuh Kecerdasan Luar Biasa, Keberhasilan 

bukan disebabkan oleh Keberuntungan, Namun Keberhasilan 

ditentukan oleh Ukuran dari keyakinan atau Motivasi Kita 

untuk meraih apa yang kita cita-citakan 
 

 

 

 

 

Skripsi ini penulis persembahkan kepada : 

 Kedua orang tua dan Saudaraku tercinta yang tak henti-hentinya mensupport 

dan berdoa demi keberhasilanku  

 Sahabat – sahabatku yang selalu memberiku semangat dan bantuan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

 Almamater 
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KATA PENGANTAR 
 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan usulan penelitian skripsi dengan judul “PERAN KEBIJAKAN 

DIVIDEN DALAM MEMEDIASI KEPEMILIKAN MANAJERIAL, 

KEBIJAKAN HUTANG DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN” yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat akademis untuk 

menyelesaikan program sarjana (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

 Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman 

yang dimiliki oleh penulis baik dari penyajian maupun penggunaan bahasa. 

Namun demikian, inilah yang terbaik yang dapat dilakukan oleh penulis dan 

diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, semua 

masukan, kritikan dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan 

bagi penyempurnaan skripsi ini. 

 Selama proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan 

dukungan, do’a, bimbingan, dan masukan yang sangat berarti dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati yang paling mendalam, 

penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Kedua orang tua dan saudaraku yang selalu memberikan motivasi, nasehat 

dan do’a yang tiada henti dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. 

2. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE.,M.Si.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Ibu Dr. Dra. Winarsih, SE.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi sekaligus 

merangkap sebagai Dosen Pembimbing telah memberikan waktu, motivasi, 
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arahan, dan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan 

benar. 

4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis. 

5. Teman-teman Keluarga Besar Akuntansi angkatan 2014 terimakasih atas 

do’a, motivasi, semangat, perhatian dan kebersamaan yang kalian berikan. 

6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan 

bantuan dan dukungannya baik secara langsung maupun tidak langsung 

dalam penyusunan Skripsi ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah 

SWT. 

 Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis 

mengucapkan terimakasih yang sangat mendalam kepada semua pihak yang telah 

terlibat. Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

 

 

Semarang, 23 November 2018 

 

 

       Titi Alawiyah 

 

 

 


