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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto  

 “Yakin bahwa usaha dan doa tidak akan mengkhianati hasil”   

Persembahan  

 Ayah Waras Sugiarto dan Ibu Anna Hamidah yang tercinta yang telah tulus 

membesarkan dengan ikhlas serta senantiasa memberikan dukungan serta doa, 

kasih sayang untuk mendampingiku disetiap langkahku menuju cita-cita. 

 Alm. Mbah Mudjihadi dan Mbah Sum yang telah memberi motivasi, saran, 

masukan, kasih sayang, serta doa yang selalu mengiringi setiap langkah yang 

akan aku pijaki. 

 Pembimbing skripsi Ibu Siti Aisyah Suciningtyas, SE, M.Si yang dengan sabar 

memberi bimbingan, arahan, petunjuk dan dukungan dalam proses 

penyelesaian skripsi ini. 

 Adikku Sherina Ramadhani dan Afrizal Sugiarto serta seluruh keluarga besar 

yang telah mendoakan dan memberi dukungan secara moral dalam proses studi 

saya di bangku kuliah. 

 Sahabat – sahabat dan kawan – kawan seperjuangan dan keluarga besar fakultas 

ekonomi yang memberi doa, dorongan, motivasi sehingga skripsi ini selesai 

sesuai waktu yang saya inginkan. 

  



KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji dan rasa syukur mendalam penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

berkat limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya maka pra skripsi ini dapat 

diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah pada baginda 

Rasulullah Muhammad SAW. 

Skripsi yang berjudul “PENGARUH LIKUIDITAS DAN KECUKUPAN 

MODAL TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN RESIKO KREDIT 

SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA BANK DEVISA” ini disusun 

untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Strata 1 (S1) Sarjana Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tentunya banyak menemukan kendala 

dan hambatan. Akan tetapi berkat bimbingan, dukungan dan pengarahan baik secara 

langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, akhirnya pra skripsi ini dapat 

selesai dengan baik. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini 

penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada : 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 



2. Bapak Hendar SE, MSi selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

Unissula Semarang 

3. Ibu Siti Aisyah Suciningtyas, SE, M.Si selaku dosen pembimbing dan dosen wali 

yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, 

pengarahan, nasihat dan semangat yang sangat bermanfaat sehingga penulisan pra 

skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

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

bantuan, kerjasama dan bimbingannya selama menempuh pendidikan di Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. 

5. Ibu, ayah, adek, mbah putri, Alm. mbah roko tercinta serta seluruh kerabat dan 

saudara yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, motivasi dan 

semangat bagi penulis. 

6. Ismail sebagai pacar, teman, sahabat, dan segalanya terimakasih atas arahan, 

motivasi, semangat, dukungan dan doanya sampai saat ini. 

7. Seluruh teman-teman Manajemen G, teman-teman Konsentrasi Keuangan dan 

seluruh teman-teman Manajemen angkatan 2013, terimakasih untuk semua 

perhatian, kebaikan, dan kebersamaan kalian selama hampir 4 tahun ini. 

8. Kos bu Endah, Kos  Om Budi dan terkhusus teman-teman seperjuangan saya, 

terimakasih atas dukungan, doa dan kebersamaan kalian sampai saat ini. 



9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan 

doa, semangat, dan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

  



 


