
ANALISA KEBIJAKAN DIVIDEN: 

DITINJAU DARI ASPEK FIRM SIZE DAN 

PROFITABILITAS SERTA DAMPAKNYA 

TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA JAKARTA 

ISLAMIC INDEX (Pengaplikasian Model Generalized 

Structured Component Analysis) 

 

 

 
 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat 

Memperoleh Gelar Sarjana (S1) 

dalam Bidang Ekonomi Syariah (ES) 

 

 

Oleh: 

Aulia Oktasari 

NIM. 1520210175 

 

 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH 

TAHUN 2019 

  



 



 



iv 
 

 

  



vi 
 

MOTO 

 
1. Sebuah rencana adalah jembatan untuk mewujudkan impian-

impian anda. Pekerjaan anda adalah membuat rencana atau 

jembatan tersebut menjadi kenyataan. Jika apa yang anda 

lakukan adalah berdiri pada sisi yang berseberangan dengan 
impian anda, maka impian anda akan tetap menjadi sebuah 

impian. 

(Robert T. Kiyosaki) 
2. Perencanaan keuangan memberi tahu anda kemana uang anda 

akan digunakan, bukan membuat anda penasaran kemana 

uang anda sudah digunakan. 
(Dave Ramsey) 
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