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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

-Motto- 

 Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau akan menanggung perihnya 

kebodohan- Imam Syafi’i 

 Selama kita terus berusaha, yakin dan berdoa maka keberhasilan mampu 

teraih meskipun harus melewati kegagalan terlebih dahulu 

 Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan  

(QS. Al-Insyirah: 5) 

-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 Subrono dan  ibu tertercinta Mindayati, motivator 

terbesar dalam hidupku yang selalu setia mendoakanku dan menjagaku sampai 

kini. Tak lupa teruntuk kakak-kakakku mas faris, mbak utik, mbak widya, mas 

farid, mbak neli dan adekku una serta sahabatku yang aku sayangi. 
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KATA PENGANTAR 

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

mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ANALISIS PENGARUH 

STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS TERHADAP 

NILAI PERUSAHAAN DENGAN KEBIJAKAN DIVIDEN SEBAGAI 

VARIABEL INTERVENING DI PERUSAHAAN MANUFAKTUR TAHUN 

2013-2017”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai 

derajat Sarjana Manajemen pada Program Studi Manajemen Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

Dalam penyelesaian 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. Bapak Zaenudin, SE, MM selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar 

membimbing, mengarahkan, mengampu dan memberikan motivasi, saran-

saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat tersusun. 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Dr.H.Ardian Adhitama, MM selaku Ketua Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

4. 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. 
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5. Kedua orang tua, Bapak Subrono dan Ibu Mindayati yang selalu memberikan 

doa, dukungan dan motivasi kepada penulis agar selalu semangat dan pantang 

menyerah dalam menyusun usulan penelitian skripsi ini. 

6. Kakak-kakak penulis yaitu mas Faris, mbak Utik, mbak Widya, mas Farid, 

mbak Nelly yang selalu menyemangatiku, selalu menasehati, memberi contoh  

agar skripsi ini segera selesai. 

7. Adikku Maulida yang selalu memberikan keceriaan, motivasi, semangat, dan 

masukannya kepada penulis. 

8. Teman dan sahabat terdekat Nana, Zizi, Anisah, Hidayah, Ulya, Novi, Pipit, 

Rifah, Luthfi, Choyrul yang telah banyak memberikan bantuan baik dalam 

bentuk semangat, doa, maupun saran kepada penulis dalam menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. 

9. Teman – teman KKN desa Pendem kecamatan Kembang, Jepara yang 

senantiasa saling memberikan keceriaan, dukungan, semangat dan doa. 

10. Teman – teman senasib dan seperjuangan Manajemen angkatan 2015, yang 

senantiasa saling memberikan keceriaan, dukungan, semangat dan doa. 

11. 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 skripsi ini masih memiliki banyak 

kekurangan dan masih jauh dari sempurna, baik dalam materi maupun tata cara 

penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun guna penyempurnaan usulan penelitian skripsi ini di masa 
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yang akan datang. Semoga usulan penelitian skripsi ini dapat memberikan banyak 

manfaat baik bagi penulis maupun para pembaca pada umumnya. 

      Semarang,  Februari 2019 

Penulis, 

 

Nisauz Zakiyyah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


