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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO: 

“Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian 

sendiri” (Q.S Al-Isra : 7) 

“Dan bahwasanya seorang manusia tidaklah memperoleh selain apa yang telah 

diusahakannya” (Q.S An-Najm : 39) 

“Sebaik-baiknya manusia adalah ia yang paling bermanfaat bagi orang lain” 

“Jangan pernah ragu melakukan sesuatu yang dianggap baik, karena keraguan 

selalu menjadi musuh terbesar dalam meraih mimpi”. 

 “Lakukanlah bagianmu semampumu, sisanya serahkan kepada Allah” 

“Kesulitan tidak untuk ditangisi, hadapi dengan keyakinan dan kesabaran bahwa 

kita akan mampu untuk melewatinya” 

Skripsi ini saya persembahkan untuk: 

 Allah SWT 

 Bapak dan Ibu tercinta 

 Kakak tersayang 

 Sahabat dan teman-temanku tersayang 
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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 

karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Total Hutang, Modal Kerja, dan Penjualan Terhadap Laba Bersih 

Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2015 - 2018”. 

Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan 

menyelesaikan program studi Sarjana (S1) dan mencapai gelar Sarjana Akuntansi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

 Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak mungkin terselesaikan dengan 

baik tanpa adanya dukungan, bimbingan dan bantuan, serta do’a dari berbagai pihak 

selama proses penyusunan ini berlangsung. Oleh karena itu, dengan kerendahan 

hati penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Allah SWT pencipta seluruh alam semesta beserta isinya 

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

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

3. Dr. Dra. Winarsih, SE, M.Si. selaku Ketua Jurusan Program Studi 

Akuntansi, sekaligus dosen pembimbing yang selalu sabar memberikan 

arahan, pengetahuan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan   

4. Seluruh dosen dan staff karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan bekal berupa ilmu 

pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini 

5. Kedua orang tua dan kakak saya yang selalu mendukung, memberi 

semangat dan bekerja keras banting tulang serta selalu memberi kasih 

sayang yang tak ternilai sehingga dapat bertahan sampai sekarang ini. 

6. Keluarga Besar Tax Center Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan 

Agung periode 2019-2020 yang selalu membangkitkan semangat penulis 

dan bertahan untuk tidak putus asa dalam segala kondisi. 



 
 

ix 
 

7. Adik-adik tersayang yang selalu mendukung penulis dalam segala hal 

terutama dalam mengambil keputusan terbaik “Muaffa, Silfi, Khodijah, 

Rifqi, Husein, Inayatul, Lia, Tahany” dan masih banyak lagi yang tidak bisa 

penulis sebutkan satu persatu. 

8. Sahabat-sahabat penulis dari masa sekolah yang selalu memberi semangat 

dan menemani perjuangan penulis dari nol “Thasya, Safira, Desy, Putri, 

Arum, Ulfa, Dedy, Iqram” 

9. Teman-teman di perkuliahan yang selalu membantu dan mendukung 

penulis agar terus berjuang tanpa putus asa “Shita, Shofi, Nanda, Deddy, 

Syaifudin, Dikko, Asti, Chandra, Tivani” dan masih banyak lagi yang tidak 

bisa penulis sebutkan satu persatu. 

10. Saudara baru “antologi” yang telah menemani arti dari rela berkorban dan 

saling membantu untuk bangkit satu sama lain. 

11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi 

ini yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Terima kasih atas bantuan 

yang diberikan. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan pra skripsi ini masih jauh dari 

kata sempurna karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Penulis mengharapkan 

segala bentuk kritik dan saran yang membangun agar pra skripsi ini dapat lebih baik 

lagi. Dan penulis berharap semoga pra skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca 

dan juga semua pihak yang berkepentingan.  

 

       Semarang, 21 Februari 2020 

             Penulis 
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