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PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME
 

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 

pemah diajukan orang lain untuk memperoleh ge1ar kesarjanaan di suatu 

perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 

pendapat yang pemah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 

tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian 

hari terbukti bahwa pemyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima 

hukumanlsanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku". 

Yogyakarta, 25 Mei 2006 

Penulis, 

Ifada Diah A.R. 
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"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 

selesaikan suatu urusan, kerjakanlah urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. 

Dan hanya Allah-lah hendaknya kamu berharap". CQ.S. Al-Insyiroh ayat 5-8). 
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"Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu 

pengetahtiart beberapa detajat". CQ.S. Al-Mujaadillah ayat 11). 

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian berusaha, maka hendaklah kalian 

berusaha". (H.R. Thabrani). 

"Berantaslah kebiasaan menunda-nunda pekerjaan, gunakan waktu sebaik-baiknya 

dan sebanyak-banyaknya untuk belajar, untuk melatih diri pada keahlian tertentu". 
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KATAPENGANTAR 

~ ~J&: ..~~ 

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Tak lupa pula 

sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar 

Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya. 

Waktu berlalu meninggalkan sedikit kenangan yang sulit dihilangkan dari ingatan. 

Tak terasa hari berganti begitu cepat sehingga atas izin dan kehendak-Nya penulis 

dapat menyelesaikan tugas akhir ini walaupun masih jauh dari sempurna. 

Adapun skripsi ini dengan judul " Analisis Pengaruh Kebijakan Hutang, 

Kebijakan Dividen dan Tingkat Bunga Terhadap Nilai Perusahaan Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Go-Publik Di Bursa Efek Jakarta Tahun 2002

2004" penulis susun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar saIjana 

ekonomi pada fakultas ekonomi jurusan manajemen di universitias islam 

Indonesia. 

Tidak dapat dipungkiri jalan yang ditempuh dari awal sampai akhir 

terselesainya penulisan ini, rasanya tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan 

serta pengarahan dari berbagai pihak, maka dengan ketulusan hati pada 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga 

kepada: 

1.	 Yth Bapak Drs Asmai Ishak, M.Bus, Ph.D, selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Unversitas Islam Indonesia yang telah memberikan izin dalam 

penulisan skripsi ini. 
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2.	 Bapak Murdiyono Tri Widodo, DRS, M.Si. Selaku dosen pernbimbing 

skripsi yang telah memberikan pengarahan, petunjuk dan waktunya untuk 

birnbingan sehingga skripsi ini dapat beIjalan dengan lancar. 

3.	 Para pengajar di Fakultas Ekonomi un yang telah mernberikan ilmu dan 

pengalamannya selama penulis berada di bangku kuliah. 

4.	 Bapak dan Ibu tercinta yang telah banyak mernberikan doa dan dorongan 

serta bantuan baik secara materiil maupun spiritual. 

5.	 Mas Iqbal & Mba' Ika tersayang, makasih atas semua yang kalian berikan 

toex ade'mu ini. 

6.	 Keluarga besar Muzayyin n' NooR Azhar. 

7.	 Just L,*In/-~ : yang slalu membantu-Q, mensupport-Q n' setia 

menemaniku...syukron yaa... 

8.	 My Best friend: Dewi, Gina & Nungki, makasih atas semangat dan 

bantuan yang kalian berikan n' trim's juga dah mau mendengarkan semua 

keluh kesahku. (thank's to our friendship). 

9.	 Friend's in class management "cg,xecutf,.ueJ' 

10. Untuk ternan-ternan scpcIjuangan di manajcmcn FE un, khususnya anak

anak keuangan. 

11. Temen-ternen organisasi Nasyiatul A'isyiyah n' para ustadz-ustadzah TPA 

(pagi&sore) A'isyiyah Suronatan. 

12. Just my best friend "Nezh.." from Assalaam...(whiel & jand). 

13. Alumni Assalaam 2002. 

14. Crew Dian Kurnia..... 
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15. Semua pihak yang telah banyak membantu, yang tidak dapat penulis sebut 

satu persatu. 

Yogyakarta, 25 Mei 2006 

Penulis, 

Ifada Diah A. R 
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