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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO : 

“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan 

memudahkannya menuju jalan ke surga”. 

(HR. Muslim) 

 

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. 

(Q.S. Al-Baqarah : 286) 

 

“Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 

kesulitan itu ada kemudahan”. 

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

 

 

 

Skripsi ini kupersembahkan untuk : 

 Allah SWT 

 Ibu dan Bapak tercinta 

 Kakak tercinta 

 Keluarga besar tercinta 

 Sahabat dan teman-temanku tercinta 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahi rabbil alamin, puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas 

kehadirat Allah SWT yang telah limpahan segala rahmat dan hidayah-Nya. Serta 

shalawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Atas doa 

serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi 

yang berjudul “Pengaruh Perutaran Modal Kerja, Perputaran Piutang, dan 

Perputaran Persediaan terhadap Profitabilitas Perusahaan Industri Barang 

Konsumsi”. Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan 

dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.) Program Studi Akuntansi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

Selama penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa ada bantuan dari 

berbagai pihak baik itu berupa pengarahan, pemberian informasi, saran serta 

bimbingan yang sangat berarti bagi penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini 

penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada: 

1. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, S.E., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

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

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Sutapa, SE., M.Si. Ak selaku dosen pembimbing yang dengan penuh 

kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis  hingga skripsi ini selesai. 
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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. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam membuat dan 

menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. 

6. Kedua Orang tua dan kakak-kakak yang  tercinta  yang telah mendoakan, 

membantu dari segi moril maupun materil, memberikan nasihat dan 

dorongan yang sangat besar kepada penulis.  

7. Keluarga besar  yang tercinta atas doa dan dorongan selama penulis 

menyelesaikan skripsi. 

8. Karang taruna RT 01 atas dorongan dan doannya selam penulis 

menyelesaikan skripsi, mohon maaf tdak dapat saya sebutkan satu persatu. 

9. Sahabat-sahabatku Wahyu Tri Astuti, Wijianti, Untsa Auliya Syifa, Dan Teti 

Mualifah yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dan keceriaan 

selama penulis menyelesaikan skripsi.  

10. Sahabat ku mas kecil Rahma Marita Dwi Munifa P yang selalu memberika 

dorongan, semangat, dan selalul mendoakan serta memberikan kecerian 

selama penulis menyelesaikan skripsi. 

11. Teman-teman seperjuangan Jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang Angkatan 2015. 

12. Semua kerabat dan pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.  
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena 

keterbatasan yang dimiliki penulis. Penulis mengharapkan segala bentuk saran, 

masukan serta kritik yang membangun agar usulan penelitian ini dapat lebih 

sempurna. 

 

      Semarang, 23 Maret 2019 

Penulis, 

 

 

      Triana Galih Astuti 

       NIM: 31401506149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


