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PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Nayirotul Inayah, menyatakan

bahwa skripsi dengan judul : Analisis Pengaruh Tingkat Leverage Terhadap

Kinerja Perusahaan (Studi pada perusahaan food and beverage yang

terdaftar di BEI Tahun 2011-2013), adalah hasil tulisan saya sendiri. dengan ini

saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat

keseluruhan tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru

dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau

pendapat atau pemikiran dari penulis lain.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di

atas yang disengaja, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya

ajukan sebagai tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya

melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil

pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh

universitas batal saya terima.

Semarang, 16 November 2015

Yang membuat pernyataan,

Nayirotul Inayah

Nim.31401204266



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil;

kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik”

(evelyn underhill)

“Ku olah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea, kubingkai dalam bab

sejumlah lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana ku terima,

orang tua, keluarga, sahabat, calon suami dan calon mertuapun

bahagia.”

“Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya

MENANG.”

“Persembahan karya Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak-Ibu

tercinta, yang menjadikan semangat tumbuh dalam diri, serta yang

selalu membimbingku, memberi dukungan dan tak henti-hentinya

mendoakanku. Menjadikan suatu hal yang tak akan terlupa selamanya.”

Nayirotul Inayah



KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta

karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal

penelitian ini. Proposal  penelitian ini merupakan salah satu syarat penulisan

skripsi guna menyelesaikan studi strata satu pada Fakultas Ekonomi Jurusan

Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam menyusun proposal ini penulis tidak lepas dari bantuan berbagai

pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih

kepada :

1. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, MSi, PhD., selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Bapak Rustam Hanafi, SE, M.Sc., Akt, CA., selaku Ketua Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Ibu Hj. Luluk M.Ifada, SE, M.Si., Akt, CA., selaku dosen pembimbing yang

telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan

bimbingan, pengarahan dan dukungan kepada  penulis dalam penulisan

proposal ini hingga selesai.

4. Bapak-Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah membantu memberikan

ilmunya



5. Karyawan-karyawan Fakultas Ekonomi yang senantiasa melayani para

mahasiswa sepenuh hati

6. Bapak dan Ibuku tercinta yang selalu berjuang dalam memberikan seluruh

tenaga, doa, dukungan dan semangat serta kasih sayangnya dengan tulus

ikhlas. Penulis berharap dengan penulisan skripsi ini dapat menjadi awal

kesusksesan dalam membahagiakan beliau. Terimakasih sudah menjadi orang

tua terbaik dari yang terbaik buat kita.

7.   Mbak Khilya, Kak Wahid, Dek Rizal, Mas Malik, Mbak Hanik serta Mas

Topik yang telah mendukung, membantu, memberikan doa dan semangatnya

dengan penuh kasih sayang dan tulus ikhlas.

8. Sahabat-sahabat terbaikku sedari SMA yang telah menjadi keluarga kedua

dirantauan Seca, Zoana, Nita, Ais, terimakasih atas bantuan, dorongan dan

perhatiannya yang tak terhitung.

9. Teman-teman seperjuangan di FE UNISSULA angkatan 2012, khususnya

sahabat-sahabat terbaikku Toa Boncel: Kak Okta, Kak Nita, Kak Yulia, Kak

Umi, Kak Indah, Kak Ina, Kak Mesi, Kak Atik dkk. Terimakasih kakak untuk

doa dan semangatnya, semoga persahabatan ini tak putus sampai di toga.

10. Sahabat-sahabatku mbak Dwi dkk, Fira dkk, dan Azizah dkk, terimakasih atas

semangat, doa, dan hiburannya.

11. Semua pihak yang tidak dapat  penulis sebutkan  satu  per satu, yang telah

membantu dalam penyusunan proposal ini.



Dalam penyusunan proposal ini penulis menyadari masih terdapat banyak

kekurangan mengingat keterbatasan penulis. Namun, berkat upaya serta bantuan

dan dorongan dari beberapa pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal

penelitian ini.

Semoga proposal ini dapat memberikan manfaat dan menambah

pengetahuan bagi penulis dan pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 November

2015

Penulis

Nayirotul Inayah


