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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

-Motto- 

 Orang akan tetap pandai selama dia terus belajar, bila dia berhenti belajar 

karena merasa sudah pandai, mulailah dia bodoh – KH. A. Mustofa Bisri. 

 Barang siapa bersungguh-sungguh, pasti akan mendapatkan hasil. 

 Where there is a will, there is a way. 

-Persembahan- 

Bismillahirrohmanirrohim 

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT kupersembahkan 
karyaku kepada orang yang selalu mendukungku dan memotivasi setiap 

langkahku menyelesaikan skripsiku ini. 

Terlebih untuk Bapak tercinta Sutrisno dan  ibu tertercinta Endayani, motivator 
terbesar dalam hidupku yang selalu setia mendoakanku dan menjagaku sampai 

kini. Tak lupa teruntuk adekku Livia serta sahabatku yang aku sayangi. 
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KATA PENGANTAR 
 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat hidayah dan karunia-Nya 

sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan usulan penelitian skripsi 

yang berjudul “PERAN SOCIAL CAPITAL DALAM MEMODERASI 

FINANCIAL LITERACY DAN FINANCIAL INCLUSION TERHADAP KINERJA 

KEUANGAN”.Usulan Penelitian Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian 

persyaratan mencapai derajat Sarjana Manajemen pada Program Studi Manajemen 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Dalam penyelesaian usulan penelitian skripsi ini penulis tidak bekerja 

sendiri dan tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan pengarahan dari berbagai 

pihak yang mendukung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan yang diberikan kepada :  

1. Ibu Dr. Mutamimah, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar 

membimbing, mengarahkan, mengampu dan memberikan motivasi, saran-

saran kepada penulis sehingga usulan penelitian skripsi ini dapat tersusun. 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 
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3. Bapak Dr. H. Ardian Adhiatma, SE, M.M. selaku Kepala Program Studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

4. Bapak Sri Hartono, SE, M.Si serta ibu Prof. Dr. Hj. Tatiek Nurhayati, MM 

selaku penguji skripsi. 

5. Kedua orang tua, Bapak Sutrisno dan Ibu Endayani yang selalu memberikan 

doa, dukungan dan motivasi kepada penulis agar selalu semangat dan 

pantang menyerah dalam menyusun usulan penelitian skripsi ini. 

6. Seluruh dosen dan staf  Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan 

segenap ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis. 

7. Adik tercinta penulis Livia Choirunisa Oktaviani yang selalu memberikan 

motivasi, semangat, dan masukannya kepada penulis. 

8. Teman dan sahabat terdekat yang telah banyak memberikan bantuan baik 

dalam bentuk semangat, doa, maupun saran kepada penulis dalam 

menyelesaikan penulisan proposal penelitian ini. 

9. Seluruh teman-teman manajemen angkatan tahun 2015 Unissula, terima 

kasih atas doa, motivasi, dan saran kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan usulan penelitian skripsi ini. 

10. Kepada seluruh pihak dan teman-teman penulis lainnya yang tidak 

disebutkan namanya satu-persatu, semoga Allah selalu memberikan ridho 

dan rahmat kepada kita semua atas kebaikan yang telah kita lakukan. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa usulan penelitian skripsi ini masih 

memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, baik dalam materi 
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maupun tata cara penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan usulan penelitian skripsi ini 

di masa yang akan datang. Semoga usulan penelitian skripsi ini dapat memberikan 

banyak manfaat baik bagi penulis maupun para pembaca pada umumnya. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. 

 Semarang,  20 Februari 2019 
Penulis, 

 

 

 Luthfi Tristiyani 

 

 

 

 

 


