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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Man Jadda wa Jadda Man Shabara Zhafira 

Jangan menyerah atas impianmu, impian memberimu tujuan hidup. Ingatlah, sukses bukan kunci 

kebahagiaan, kebahagiaanlah kunci sukses. 

Ilmu lebih utama dari harta. Sebab ilmu warisan para nabi adapun harta adalah warisan Qorun, 

Firaun, dan lainnya. Ilmu lebih utama dari harta karena ilmu itu menjaga kamu, sedangkan harta 

kamulah yang menjaganya (Ali bin Abi Thalib). 

The main purpose of life was to help others. If you can don’t help them, at least we don’t hurt 

them. 

When one door closes, another opens, but we often look so long and so regretfully upon the closed 

door that we don’t see the one which has opened for us (Alexander Graham Bell). 

Allah sudah menyebarkan benih kesuksesan, dalam tempat dan waktu yang tepat ketika suatu saat 

kita akan membutuhkannya, kesuksesan hidup dalam diri kita menunggu untuk bersemi, tumbuh dan 

berbunga. 

 

 

 

 

 

 

Karya ini kupersembahkan untuk: 

Mama dan Papa ku tercinta 

Mbah putri (Alm) dan adikku tersayang 

Sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan 

Almamater tercinta UNISSULA 
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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWTyang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga  penulis 

dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH STRUKTUR 

KEPEMILIKAN, LEVERAGE, EXCESS CASH FLOWDAN 

UNDERVALUATION TERHADAP KEBIJAKAN PEMBELIAN KEMBALI 

SAHAM (Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2000 - 

2014)” dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu 

terlimpah pada junjungan dan panutan kami, Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini 

disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana 

Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan Skripsi ini tidak 

terlepas dari dukungan, bimbingan, arahan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :  

1. Ibu Dr. Olivia Fachrunnisa, SE, MSi, Ph.D selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Bapak Sutapa, SE, Msi, Aktselaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktunya dan dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, 

motivasiserta nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis sehingga usulan 

penelitian Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Serta selaku dosen 

wali yang banyak membantu penulis dalam kegiatan akademis 
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3. selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi Universtas Islam Sultan 

Agung. 

4. Bapak Rustam Hanafi, SE, MSc, Akt, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. 

5. Bapak Agus Sobari, SE, MSi atas bimbingan, masukan dan saran kepada 

penulis selama proses pengolahan data. 

6. Seluruh Dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Sultan Agung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat 

bermanfaat bagi penulis. 

7. Orang tua ku tercinta Ibu Siti Asiyah dan Papa Alfendri, terimakasih atas 

segala cinta dan kasih sayang yang telah diberikan, do’a dan dukungannya 

baik moral maupun meteriil, serta memberikan motivasi, perhatian, 

nasehat yang tak ternilai harganya bagi penulis. Terimakasih atas segala 

kebahagiaan yang telah diberikan kepada penulis, semoga mama papa 

selalu diberi kesehatan, dan selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah-Nya 

oleh Allah SWT. 

8. Adikku satu-satunya Igo Alti Syaputra yang telah memberikan warna 

tersendiri di dalam rumah, selalu mengantar jemput kemanapun penulis 

pergi dan terimakasih atas segala do’a dan dukungannya. 

9. Keluarga besar tercinta Mbah Rumanah (Alm) yang telah merawat penulis 

dan memberikan kasih sayangnya meskipun penulis belum sempat 

memberikan kebahagiaan kepadanya.  Pakdhe, Budhe, Paklek, sepupu-
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10. sepupu semuanya dan saudara-saudara yang telah memberikan do’a, 

semangat,dukungan moril bagi penulis. 

11. Dhofi Ramadhan Nur, terimakasih atas segala dukungan dan motivasi 

selama penulisan skripsi ini, mau mendengar segala keluhanku ketika 

mulai lelah, meredam emosiku ketika marah, menemani kesana kemari 

meskipun sedang lelah. Terimakasih atas perhatian, kesabaran, dan 

pengorbananmu. 

12. Sahabat-sahabatkuAtik Lestari danTika Suryani terimakasih atas 

persahabatan yang sangat berarti, serta telah memberikan banyak 

masukan, dukungan, bantuan, serta do’a kepada penulis. Serta teman-

teman U9 Akuntansi terimakasih untuk kebersamaan, keseruan, 

kekompakkan,motivasi, inspirasinya selama ini. Senang memiliki sahabat-

sahabat pintar seperti kalian. Semoga kita dapat mencapai kesuksesan 

bersama, Aamiin. 

13. Sahabat-sahabat SMA Okta, Itis, Nova, Erna, Novia, Reni, Ijup, Erika, 

Aulia, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu. 

Terimakasih atas persahabatan, dukungan, semangat, tawa, serta hari-hari 

bersama yang sangat indah di masa putih abu-abu.  

14. Sahabat kost-kostan Luluk, Atik dan Faridut yang selalu memberikan rasa 

nyaman, kebahagiaan, dukungan, do’a, dan kebersamaan yang sangat 

berarti. 

15. Sahabat-sahabatku di BEM periode 2015/2016 Ela, Nilal, Athiya, Vita, 

Qodrat, Iit, Andri, Yunita, Irfan, Dimas, Bion dan yang lainnya yang tidak



ix 
 

16. bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas kebersamaan, ilmu, 

inspirasi, motivasi, dan kekompakan selama satu periode jabatan. Semoga 

kebersamaan kita tidak berakhir di periode kepengurusan. 

17. Teman-teman HMJ-A angkatan 2011-2014 khusunya angkatan 2012 

terimakasih atas ilmu, inspirasi, pengalaman, serta pengetahuan yang 

sangat bermanfaat. 

18. Seluruh teman-teman seperjuangan  Akuntansi 2012, yang telah 

memberikan berbagai warna dalam perjalan masa kuliah ini.  

19. Semua pihak lain yang telah membantu, yang tidak bisa penulis sebutkan 

satu persatu. Terima kasih atas doa dan dukungan sekecil apapun yang 

diberikan. 

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan 

dan keterbatasan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari 

pembaca. Dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat, juga dapat memberikan 

tambahan informasi bagi pihak yang membutuhkan. 

 

      

  


