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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto : 

 Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah 

 

Skripsi ini kupersembahkan untuk: 

 Ayahanda tercinta Baharudin dan ibunda Bonte yang telah tulus 

membesarkanku serta senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih 

sayang untuk mendampingiku disetiap langkahku menggapai cita-cita. 

 Pembimbing Skripsi Ibu Dr. Mutamimah, SE, Msi yang telah bersedia 

memberikan waktu untuk bimbingan, memberikan pengarahan, dan saran 

yang sangat berguna bagi saya. 

 Semua keluarga tercinta yang selalu mendukung, mendoakan, serta 

memberikan semangat disetiap langkahku. 

 Teman-teman seperjuanganku yang telah ikhlas membantu, mendukung, 

serta mendoakanku. 

 Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu 

mendukung, memotivasi, mendoakan, memberikan semangat serta 

membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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KATA PENGANTAR 

 
Assalamualaikum Wr. Wb 

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam penulis sampaikan 

kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya. 

Skripsi yang berjudul “Model Peningkatan Profitabilitas Melalui 

Modal Kerja” disusun untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program 

Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini, penulis banyak memperoleh 

petunjuk, bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 

penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada :  

1. Ibu Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, PhD. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Ibu Dr. Hj. Alifah Ratnawati SE, MM. Selaku Ketua Jurusan Prodi 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Ibu Mutamimah, SE, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia 

memberikan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulisan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

4. Ibu Wasitowati. Selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan dan 

arahan selama masa studi. 

5. Seluruh dosen pengajar, staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman 

yang sangat bermanfaat bagi penulis. 
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6. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, 

mendoakan dan mendukung dalam menyusun skripsi ini. 

7. Adik-adikku tersayang yang juga telah menginspirasi dan memberi semangat 

kepada saya dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

8. Teman-teman seperjuanganku Nova, Rifkha, Hikmah, Indry yang telah ikhlas 

membantu, mendukung, mendoakanku, serta memberikan semangat. 

9. Teman-teman Manajemen angkatan 2013 Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang terimakasih atas semangat yang telah diberikan dan 

membahagiakan. 

10. Teman-teman cerdas sultra dan semua teman-teman yang telah berjuang 

bersama dalam menggapai cita-cita. 

11. Semua pihak yang telah memberikan masukan baik secara langsung maupun 

tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, 

dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, 

penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik serta saran yang positif guna 

perbaikan atas penulisan-penulisan di masa mendatang.  
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Semoga Allah SWT memberikan yang lebih baik dari apa yang telah 

mereka berikan. Akhirnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca 

dan penulis. Amin. 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

 

 

Semarang, 10 Maret  2017 

Penulis,  

 

 

 
Mutma Inna 
30401310893 
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