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PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bcrtanda tangan di ba、 vah ini saya,Wisnu Shukma Jati mcnyatakan

bahwa skripsi dcngan judul``Pcngaruh Kualitas Alqual Tcrhadap Biaya Utang

Dan Biaya Ekuitas Pada Pcnlsahaan ⅣIanufaktur Yang Tcrdaftar I)i BEI Tahun

2011-2013''adalah hasil tlllisan saya scndiri

Dcngan llli saya mcnyataka■ lcngan scsungguhnyabahwa sk五 pJ ini ddak

tcrdapat kcscluruhan atau scbagian tulisan orang lain yang saya ambil dcngan cara

mcnyalin atau mcninl dJalll bcntuk rangkaian kalimat atau silnbol yang

mcnullJukkan gagasan atau pcndapat atau pcmikiran dari pcnulis lain, yang saya

akui scolah― olah scbagai tulisan saya scndiri,dan/atau tidak tcrdapat bagian atau

kcscluruhan tulisan saya salin, tiru atau yang sama dari tulisan orang lain tanpa

membcrikan pcngakuan pcnulis aslinya

Apabila saya mclakukan tindakan yang bc4cntangan dcngan hal tcrsebuut

diatas,baik discngaJa matlpun tidよ ,dcngan ini saya mcnyatakan mcnalik skipsi

yang saya ttukan scbagai hasil tulisall saya sclldiri ini Bila kcmudiall tcrbukti

bahwa saya mcla、 ukan tindよ all mcnyalin atau mcnuu ttllisan orallg lain scolala―

olah haSI pcmik■an stlya scndin,berani gelar dan lasah yalng tdah dibcHkan

olch Univcrsitas batal saya tcrima

Scmarang,    Marct 2016

Yang NIIclllbuat Pcmyataan

Vヽisnu Shukma Jati

NIM 142093285
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“ Don’t worry that your life is turning upside down.
How do you know that the side you are used to is better
than the one to come ?”

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada
kemudahan.  Sesungguhnya bersama kesulitan ada
kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan
yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau
berharap.
(QS. Al-Insyirah,6-8)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

o Ayah, Ibu dan Adik tersayang

o Sahabat, dan teman-temanku yang selama ini telah

berbagi kebersamaan

o Almamaterku
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala

limpahan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayahNya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kualitas Akrual Terhadap

Biaya Utang Dan Biaya Ekuitas Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di

BEI Tahun 2011-2013”.

Skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak.

Sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT pencipta dan pemilik alam semesta beserta isinya

2. Dr. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE., MSi., PhD. selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Rustam Hanafi, SE, M.Sc. Akt. selaku Ketua Program Studi Akuntansi.

4. Hendri Setyawan, SE, MPA selaku dosen pembimbing yang memberikan

arahan, bimbingan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan..

5. Bapak/Ibu penguji yang sudah memberikan kritik dan saran terhadap

perbaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

7. Saudara-saudaraku dan semua keluargaku tersayang yang telah memberikan

do’a, dukungan dan semangantnya.
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8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dari awal

hingga akhir, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga semua bantuan, bimbingan dan semangat yang telah diberikan

kepada Penulis tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, dengan

segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

ilmu pengetahuan serta pembaca pada umumnya

Semarang, Maret 2016

Penulis


