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MOTTO 
 

 

 

                            

                    

 

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum 

sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap 

sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-

kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS. Ar- Ra’d : 11) 

 

 

Kemajuan tidak mungkin terjadi tanpa adanya perubahan, dan 

mereka yang tidak bisa merubah cara berpikir atau isi pikiran mereka, 

tidak akan bisa mengubah apapun. 

(George Bearnad Shaw) 
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PERSEMBAHAN 
 

Dalam perjuangan mengarungi samudra ilahi tanpa batas, dengan 
keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk 
orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Bagi mereka 
yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan. Puji syukur 
alhamdulillah dan Dengan segala kerendahan hati, kupersembahakan 
karya kecilku ini untuk : 

 
1. Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, karena hanya 

dengan ridho-Nya  lah selalu kuharapkan untuk menyertai setiap tapak 
langkahku. 

2. Alamameterku tercinta, Jurusan Syari’ah Ekonomi Islam STAIN Kudus. 

3. Sebentuk ungkapan kasih untuk Ibu Jumilah  yang selalu kucintai dan 

untuk Alm Bapak Saya yang Insya’allah sudah tenang disisi Allah. 

Amiinn. kasih terindah yang kumiliki dalam hidupku adalah 

bagaimana engkau memberikan seluruh perhatian cinta dan do’a 

untukku yang senantiasa mengiringi langkahku. 

4. Bapak Suhadi, SE, MSA selaku dosen pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan, 

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Masku Irfan Yuni, Mbakku Devi dan Adekku Oby yang senantiasa 

memotivasiku untuk senantiasa berpikir positif dalam setiap hal 

apapun. 

6. Calon Senjaku Ricko Bagus Wicaksono yang selalu mengiringi 

langkahku untuk mewujudkan anganku. 

7. Sahabat- Sahabatku Denirmilat yang ku sayangi (Dewi, Nikmah, Rina, 

Mila dan Tatik) yang senantiasa mewarnai hari - hariku dengan canda 

tawa kalian yang gak pernah kulupakan sepanjang masa. 

8. Teman – teman kerja Mbak Nia, Mbak Fita, Mbak Ana, Mbak Nur, 

Mbak Ning, Mbak Izza, Mbak Titik, Mbak Maya, Risa, dan Ibu Bos saya. 

yang senantiasa mewarnai hari - hariku dengan canda tawa kalian 

yang gak pernah kulupakan. 

9. Teman- teman KKN posko 7 di Dologan, Japah, Blora yang slama 

masa KKN mendapatkan banyak ilmu dan warna yang tak bisa 

dilupakan. 

Kalian semua telah memberikan hari-hari berwarna cinta dan kasih, 

berhias cerita –cerita tersirat rindu menggebu, tawa tertahan tertutur 

kasih tentang kepedihan atau apa saja yang menjadi ranting pohon 

bernama cinta kasih yang selalu mewarnai perjalanan hidupku. 
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KATA  PENGANTAR 

         

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan 

hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan 

Terhadap Struktur Modal Perbankan Syari’ah (Studi Kasus: Bank Umum 

Syari’ah yang terdaftar di Pasar Modal Syari’ah Tahun 2014- 2016)”.Ini 

disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 

(satu) dalam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam program studi Ekonomi Syariah 

pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 

saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I., selaku Ketua STAIN Kudus yang telah merestui 

dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini. 

2. Dr. H. Abdurrahman Kasdi, Lc, M,Si.,   selaku Ketua Jurusan Syariah dan 

Ekonomi Islam pada STAIN Kudus. 

3. Suhadi, SE, MSA., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan, 

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Hj. Azizah, S.Ag., MM., selaku Kepala Perpustakaan STAIN Kudus yang 

telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang membekali 

berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 

6. Orang tua, serta temanku tercinta yang senantiasa mendukungku secara 

langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyusunan skripsi 

ini. 

7. Dan semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu. 

 




