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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTTO : 

 

 Jadilahsepertisemutdalamketekunannya.Diaberusahamerambatnaikkebatan
g pohonhinggaratusankali,danjatuhsebanyakjumlahyangsama. 
Tapidiaterusberusahanaikkembalihinggaakhirnyasampaipadatujuanyangdiin
ginkan.Karenaitujangancepatmenyerahdanjanganpulabosan.(La-Tahzan) 

 Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati , 
padahal kamulah orang-prang yang paling tinggi (derajatnya ), jika kamu 
orang-orang yang beriman. 

 Jadikanlah kesabaran sebagai suatu motivasi dalam mengahadapi suatu 
tantangan ,maka engakau akan mendapatkan apa yang diharapkan. 

 

 

 

 

 

 

     Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 

 ALLAH SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan 

karuniaNYA 

 Junjungan umat muslim, Nabi Muhammad SAW. 

 Ayah dan Bundaku yang selalu menjadi penyemangatku 

 Adik-adikku tersayang yang selalu mengisi hariku 

 Saudara, sahabat, dan teman-temanku yang selama ini telah 

berbagi kebersamaan 

 Almamaterku 
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PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI 
 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Dwi Taufiqurrohman menyatakan 

bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Asimetri 

Informasi Dan Manajemen Laba Terhadap Biaya ModalPada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” adalah hasil tulisan saya 

sendiri.  

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini tidak 

terdapat keseluruhan atau sebagian 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, yang saya 

akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau 

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

memberikan pengakuan penulis aslinya. 

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut 

diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi 

yang saya ajukan sebagai hasil 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,    Juli 2016 

       Yang Membuat Pernyataan 

 

 

 

     Dwi Taufiqurrohman 

     NIM. 142114093 
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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 Kepemilikan Manajerial, 

Asimetri Informasi Dan Manajemen Laba Terhadap Biaya ModalPada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.  

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. Muhammad Ja’far Shodiq,SE,MSi,selaku dosen pembimbing yang 

memberikan arahan, bimbingan serta motivasi sehingga skripsiini 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. Ayah dan Bunda  tercinta,adik-adikku dan semua keluargaku tersayang yang 

telah memberikan do’a, dukungan dan semangantnya. 

http://fe.unissula.ac.id/staf-akademik/dosen/94
http://fe.unissula.ac.id/staf-akademik/dosen/94
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8. Sahabat-sahabatku yang selalu setia memberikan support, semangat, dan 

meluangkan waktu untuk berbagi cerita suka maupun duka sehinnga 

terselesaikannya skripsi ini. 

9. 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, Juli 2016 

Penulis 
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