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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

--Motto-- 

 “ Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 

berputus dari rahmat Allah. Melainkan orang-orang yang kufur”. Harapan selalu 

ada bagi orang yang percaya, hadapi setiap tantangan dalam hidup dengan niat 

mencari ridho Nya, lakukan usaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan disertai 

dengan doa”.(QS Yusuf : 87) 

--Persembahan-- 

Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya. khususnya dengan dukungan serta doa dari orang-orang tercinta 

sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan tepat 

waktunya. Oleh karena itu sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih ku 

persembahan skripsi ini kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah 

memberikan kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga 

yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan 

kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ayah 

dan Ibu bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Ibu dan 

Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu memberikan kasih sayang, selalu 

mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik, 

Terima Kasih Ayah dan Ibuku tersayang… 



x 

 

INTISARI 

Penelitian ini membahas tentang pengaruh struktur modal dan likuiditas terhadap 

kebijakan deviden dengan profitabilitas sebagai variabel intervening. kebijakan 

dividen adalah persentase laba yang dibayarkan kepada para pemegang saham dalam 

bentuk dividen tunai, penjagaan stabilitas dividen dari waktu ke waktu, pembagian 

dividen saham dan pembelian kembali saham. Rasio Profitabilitas merupakan rasio  

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Struktur modal 

adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing (jangka panjang) dengan 

modal sendiri. Likuiditas yaitu kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban 

(utang) jangka pendek tepat pada waktunya, termasuk melunasi bagian utang jangka 

panjang yang jatuh tempo pada tahun yang bersangkutan. Maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu bagaimana meningkatkan kebijakan deviden berdasarkan 

profitabilitas yang dipengaruhi oleh struktur modal dan likuiditas di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Sampel dalam penelitian ini adalah 112 sampel dari 28 perusahaan. 

Hasil penelitian menunjukkan (a) struktur modal berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan deviden (b) struktur modal berpengaruh positif terhadap profitabilitas (c) 

profitabilitas tidak mampu menjadi variabel intervening antara struktur modal dan 

likuiditas terhadap kebijakan deviden.  
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan kasih 

sayang Nya kepada kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan pra skripsi dengan 

tepat waktu yang berjudul “Peran Profitabilitas Dalam Menentukan Kebijakan 

Deviden Pada Perusahaan Sektor Non Jasa Yang Terdaftar di BEI“. 

 Pada Kesempatan ini penulis menympaikan ucapan terimakasih dan penghargaan 

yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung 

dalam menyelesaikan pra skripsi ini. Ucapan terimakasih ini ditujukkan kepada : 

1. Bapak Drs. Boomber Joko SU, MM selaku dosen pembimbing yang telah 

meluagkan waktu dan sabarnya dalam memberikam arahan, bimbingan, saran, 

dan motivasi bagi penulis sehingga terwujudnya skripsi ini. 

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

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Dr. H. Ardian Adhiatma, SE., M.M., selaku Ketua Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

4. Seluruh staff dosen dan karyawan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang untuk dukungan materi, tenaga dan semangatnya 

yang diberikan kepada penulis selama ini. 

5. Ayah dan Ibu tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi dan 

doa kepada penulis baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 
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