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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

-Moto- 

“Allah Tidak Membebani HambaNya Di Luar Kesanggupannya” 

(Q.S Al Baqarah Ayat 286 ) 

 

 

-Persembahan- 

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan khususnya dengan dukungan 

serta doa dari orang-orang tercinta sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan 

baik dan tepat waktunya. Oleh karena itu sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa 

terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan skripsi ini kepada Ibu dan 

Ayahanda serta Kakak kandung saya 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 kertas 

dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan 

Ayah bahagia karna kusadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ibu 

dan Ayah sera Kakak yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami 

kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik,  

Terimakasih Ibu… Terimakasih Ayah… dan Terimakasih Kakak…  
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INTISARI 

  Penelitian ini membahas tentang pengaruh struktur modal dan likuiditas 

terhadap harga saham dengan profitabilitas sebagai variabel intervening. Struktur 

modal merupakan perbandingan antara modal asing (utang jangka panjang 

ataupun utang jangka pendek) dengan modal sendiri. Likuiditas merupakan 

kemampuan seseorang atau perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang 

yang harus segera dibayar dengan harta lancarnya. Profitabilitas merupakan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, 

asset, dan modal saham yang tertentu. Harga saham merupakan harga yang terjadi 

dipasar bursa yang bersangkutan dengan permintaan dan penawaran pada saat 

tertentudan yang ditentukan oleh pelaku pasar. Maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu bagaimana meningkatkan harga saham berdasarkan 

profitabilitas yang dipengaruhi oleh struktur modal dan likuiditas di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Sampel dalam penelitian ini adalah 100 sampel dari 25 

perusahaan yang memiliki data closing price tahunan yang lengkap. Hasil 

penelitian menunjukkan (a) likuiditas berpengaruh positif  terhadap profitabilitas 

(b) profitabilitas berpengaruh positif terhadap harga saham (c) profitabilitas tidak 

mampu memediasi antara struktur modal dan likuiditas terhadap hargsa saham.  
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan 

kasih sayang-Nya kepada kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan tepat waktu yang berjudul “Pengaruh Struktur Modal dan Likuiditas 

terhadap Harga Saham dengan Profitabilitas sebagai Variabel Intervening”. 

 Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu 

dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih ini 
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1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T.,Ph.D. selaku dosen pembimbing yang 
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bimbingan, saran dan motivasi bagi penulis sehingga terwujudnya skripsi 

ini. 

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

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 
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Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

4. Kedua orang tua dan kakak yang selalu memberikan doa, dukungan dan 

motivasi kepada penulis agar selalu semangat dan pantang menyerah 

dalam menyusun usulan penelitian skripsi ini. 

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

Sultan Agung Semarang (UNISSULA) untuk dukungan materi, tenaga dan 

semangat yang diberikan kepada penulis selama ini. 

6. Teman-teman terdekatku Desti Nurjannah, Devid Meli Zuliana, Ervina 

Safitri, Maulana Fajar, Lisa Oktaviani terimakasih atas dorongan motivasi 

yang telah membantu, mendampingi dan mampu merubah pola pikir 

penulis hingga terselesaikannya penelitian ini. 
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