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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto : 

 Percaya bahwa segala hasil tidak akan meninggalkan usahanya, so if you 

want to success, all you need is to give all you have.  

 

Skripsi ini kupersembahkan untuk: 

 Ayahanda tercinta Joeni dan ibunda tercinta Sawinah yang telah tulus 

membesarkanku serta senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang 

untuk mendampingiku disetiap langkahku menuju cita-cita. 

 Pembimbing Skripsi Ibu Dr. Mutamimah, SE, Msi yang tidak pernah bosan 

untuk memberikan bimbingan, motivasi, pengarahan, dan saran yang sangat 

berguna bagi saya. 

 Adik Budi Sanjaya dan semua keluargaku tercinta yang selalu mendukung, 

mendoakan, serta membantuku disetiap langkahku. 

 Kekasihku Bimo Langgeng B dan kluarga yang senantiasa memberikan 

pengertian dan dukungannya disetiap langkahku. 

 Sahabatku Ayu Rizqi dan teman-teman seperjuanganku yang telah ikhlas 

membantu, mendukung, serta mendoakanku. 



 Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu 

mendukung,memotivasi, mendoakan, serta membantu dalam menyelesaikan 

skripsi ini semoga amal kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Amin   

 

KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan segala rahmat, hidayah-Nya dan senantiasa memberikan petunjuk, 

ketenangan serta semangat sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 

dengan judul “Model Peningkatan Kinerja Keuangan Melalui Kebijakan Piutang pada 

perbankan yang go public  di BEI periode 2011-2015.” 

 Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan Program 

Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi  Jurusan Manajemen Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

 Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, 

dukungan, bimbingan serta saran berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin 

menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Unissula Semarang. 



2. Dra. Hj. Alifah Ratnawati, MM selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi 

Unissula Semarang. 

3. Ibu Dr. Mutamimah, SE, Msi selaku dosen pembimbing yang tidak pernah 

bosan dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, 

motivasi, pengarahan, dan saran yang berguna bagi penulis. 

4. Bapak Dr. H. Abdul Hakim, M.Si  Selaku Dosen Wali yang selalu 

memberikan motivasi dan arahan, selama menempuh pendidikan di Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. 

5. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi Unissula Semarang atas ilmu, 

bantuan, dan bimbingannya. 

6. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi Unissula atas kerja sama dan 

bantuannya selama menempuh perkuliahan di Fakultas Ekonomi Unissula 

Semarang. 

7. Ibu dan Bapak yang selalu memberikan seluruh perhatian, tenaga, kasih 

sayang, do’a dan juga materi yang tidak tehingga, dek Budi dan teman-teman 

yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta kasih sayangnya, 

yang tidak dapat terhitung kepada penulis selama ini. Penulis berharap dengan 

penulisan skripsi ini dapat menjadi awal kesuksesan dalam membahagiakan 

orang tua, saudara-saudaraku serta teman-temanku. 

8. Bimo langgeng baskoro yang selalu memberikan pengertiannya serta 

dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini.  



9. Taman-teman seperjuangan bimbingan, sahabatku Ayu, Dewi, Rahel, Bella, 

Artha, Dian, Dian Ari, Evi Triani dan seluruh teman kuliah di Unissula. 

10. Semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini yang tidak 

bisa penulis sebutkan satu persatu.  

  





 


