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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO
Berangkat dengan penuh keyakinan, Berjalan dengan penuh keikhlasan,
Istiqomah dalam menghadapi cobaan.”
“Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan
Allah hingga ia pulang.” (HR. Turmudzi)
“Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdo’a, selalu ada jalan bagi
mereka yang mau berusaha.”

Skripsi ini dipersembahkan untuk:
Bapak, Ibu dan Adik saya yang memberikan dukungan tanpa henti dan
mendoakan disetiap langkah saya.
Semua sahabat dan teman-temanku yang telah memberikan warna di dalam
hidup saya.
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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan anugerah serta melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, Shalawat dan
salam yang tiada putusnya senantiasa penulis kirimkan kepada nabi Muhammad
Shalallahu’Alaihi Wasallam yang merupakan nabi akhiruzzaman, yang telah
membuka dan mengantarkan nilai-nilai ilahiyah dan jalan keselamatan kepada
umat manusiayang merupakan panutan bagi seluruh umat muslim diseluruh dunia
tak terkecuali penulis, yang menjadi pedoman bagaimana bersikap dan
berperilaku, sehingga Skripsi tentang “MODEL PENINGKATAN CORPORATE
SUSTAINABILITY

BERBASIS

GREEN

INVESTMENT

DAN

CAPITAL

STRUCTURE” dapat diselesaikan dengan baik. Terimakasih dan rasa hormat yang
setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada kedua orang tua, Ibunda ZULIYANTI
dan Ayahanda AHMAD KALIM yang telah senantiasa mengirimkan doa dan
memberi dukungan, dan nasihat untuk penulis sehingga segala hambatan dapat
penulis lalui dengan mudah dan “Alhamdulillai Robbil Alamin” skripsi ini telah
penulis selesaikan tepat pada waktunya. Adapun maksud dari penulisan skripsi ini
adalah sebagai salah satu syarat menyelesaikan program Sarjana (S1) Fakultas
Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Tak lupa
penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.

Ibu Dr. Mutamimah, SE., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah sabar
mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

2.

Bapak Ir.H. Prabowo Setiyawan, MT, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam
Sultan Agung Semarang.
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3.

Ibu Hj. Olivia Fachrunisa, SE, MSi, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4.

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

5.

Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
yang sudah memberikan pelajaran serta motivasi dan dinamika keilmuan.

6.

Adikku yang selalu memberikan doa dan bantuanya baik moral maupun
materil.

7.

Sahabat- sahabatku tersayang Ika Muflikha, Fitriya Mamin, Hesty Maya,
Naimah, Rizqi Monita dan Izza Naima atas dukungan dan kebersamaannya
selama ini.

8.

Teman – teman senasib dan seperjuangan Manajemen angkatan 2015, yang
senantiasa saling memberikan keceriaan, dukungan, semangat dan doa.

9.

Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan Skripsi dari
awal hingga akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
Penulis menyadari Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena masih

terdapat kekurangan. Untuk itu penulis dengan senang hati dan bijaksana
menerima segala saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk perbaikan ilmu
pengetahuan dimasayang akandatang. Akhir kata dari penulis mengucapkan
terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
Semarang, 22 Februari 2019
Penulis

Ida Fatmawati
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