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ini tidak dapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil 

dengan cara mengambil atau meniru 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 atas keseluruhan 

tulisan saya, meniru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa 
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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

 Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajad. Dan Allah mengetahui apa 
yang kamu lakukan. (Q. S. Al-Mujaadalah :11) 

 Berbahagialah orang yang menyadari sejak dini bahwa ada 
kesenjangan besar yang memisahkan angan-angan dan 
kekuatannya. ( Johann W. Von Ghoese ) 
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Assalamu’alaikum wr. wb 

 Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, 

yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “DETERMINAN NILAI 

PERUSAHAAN DENGAN STRUKTUR MODAL SEBAGAI VARIABEL 

INTERVENING”. 

Adapun skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan mendapatkan 

gelar Sarjana Hukum pada Fakultas ekonomi jurusan akuntansi Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

 Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kesulitan dan 

hambatan. Dengan bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak, 

akhirnya penyusunan pra skripsi ini dapat terselesaikan. Maka pada kesempatan 

ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada : 

1. Allah SWT, terimakasih atas semua pertolongan, kesempatan hidup, dan 

belajar yang Engkau berikan. Terimakasih juga Engkau telah selalu mau 

mendengar semua keluh kesahku. 

2. Bapak Dr. H. Kiryanto, SE, MSi, Akt selaku Dosen Pembimbing yang 

dengan penuh kesabatan telah memberikan bimbingan dan memberikan 

masukan selama penulisan kripsi ini hingga selesai. 

3. Ibu Dr. Dra. Winarsih, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 
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4. Bapak dan Ibu Staf Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang.. 

5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu kelancaran penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan pra skripsi ini masih 

banyak kekurangan serta jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran 

yang membangun sangat penulis harapkan. Harapan penulis semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi pembaca. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Semarang,   juli 2017 
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