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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

“Seperti satu mesin berhitung, yang sekarang ini banyak dipakai, begitulah 

jadinya otak kita, memindahkan persoalan berhitung, yang memang memudahkan 

semua persoalan dan lekas mendapatkan hasil. Tidaklah lagi dipikirkan jalan, 

cara, metode mana yang dipakai dan cara mana yang pendek dan jitu diantara 

beberapa cara. Yang dipikirkankannya ialah lekas mendapat hasil, pendapatan 

yang betul, result. Bagaimana cara memperoleh pendapatan yang betul itu 

tidaklah dipikirkan sama sekali. Sedangkan sebetulnya cara mendapatkan hasil 

itulah yang lebih penting dari pada hasil itu sendiri”. (Madilog, Tan Malaka) 

Skripsi ini kupersembahkan untuk : 

 Keluarga terutama kedua orangtua tercinta yaitu Ayahku 

Siswoyo dan ibuku Rabbiaini. 

 Saudara-saudara keluarga besarku di Tegal. 

 Kepada Epriliana Dwi Arianti. 

 Teman-teman Manajemen 2012 yang selalu menyemangati 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 Kawan-kawan Lembaga Kajian Masiswa yang telah jatuh 

bangun bersama. 

 Terimakasih Sahabat-sahabat perantauanku Umam, Oka, 

Darkowi, Otong, Ridwan, Memet, Gloyor, atas supportnya. 

Semoga silaturahmi kita dapat berjalan sampai kapanpun, 

Setelah lulus kuliah kita tinggal di kota yang berbeda, 

Insyaallah kita akan bertemu kembali dengan membawa 

kesuksesan masing-masing .Amin. 

 Almamaterku tercinta UNISSULA. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’allaikum Wr. Wb 

Dengan sepenuh hati syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Rasio Likuiditas dan Aktivitas 

terhadap Profitabilitas dengan Rasio Leverage sebagai Variabel Intervening 

pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Pedurungan Kota 

Semarang”. Laporan skripsi ini disusun sebagai salah sebagian persyaratan untuk 

kelulusan pada program Strata-1 di jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Dalam penulisan laporan skripsi ini penulis banyak menemui tantangan 

dan cobaan namun berkat bantuan, bimbingan dan semangat dari berbagai pihak, 

sehingga segala hambatan tersebut dapat diatasi. Maka penulis menyampaikan 

ucapan terima kasih yang tak terhingga khususnya kepada : 

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Wuryanti, MM selaku dosen pembimbing atas bimbingan 

dan saran yang diberikan. 

2. Ibu Dra. Hj. Alifah Ratnawati, MM selaku Ketua Jurusan Manajemen, 

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Penguji I dan Penguji II  yang telah memberikan bimbingan bimbingan 

dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini. 

4. Kepada Orang Tua tercinta di rumah atas doa yang terus dipanjatkan untuk 

penulis, dukungan semangat, bimbingan untuk menjadi insan yang 
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5. bertakwa kepada Allah SWT, seluruh cinta, waktu dan perhatian yang 

tercurah selama ini. 

6. Kepada kakak saya Wira Putri Sumbarani dan Deta Teguh Satrio yang 

selalu memberikan dukungan. 

7. Alumni dan Majelis 12 Januari Lembaga Kajian Mahasiswa Sultan Agung 

atas segala doa, waktu, tenaga pikirannya untuk membantu dalam 

menyelesaikan ini. 

8. Keluarga besar Lembaga Kajian Mahasiswa Sultan Agung terimakasih 

telah mewarnai dan mengisi hari-hari dengan canda, tawa, pengalaman dan 

memberikan semangat serta sejuta kenangan. 

9. Rekan-rekan seperjuangan yang telah berjuang bersama dalam menuntut 

ilmu di FE UNISSULA. 

10. Kepada kawan-kawan seperjuangan saya Khoirul umam, Oka Anggita 

Yuwantoko, Dana Bella Kurnia Hartanto, Choirul Umam, Ridwan 

Muhammad,  Arifin, Riyan. 

11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan dan dukungannya. Semoga Allah berkenan 

membalas budi   yang telah memberikan bantuan, petunjuk, dan 

bimbingan kepada penulis, sehingga tersusun skripsi ini. 

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Untuk 

itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya 
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sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan 

dan penerapan dilapangan serta bisa dikembangkan legi lebih lanjut. Amin  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb  

Semarang,   September 2016 
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