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PERNYATAAN 

Dengan ini saya, 

Nama   : Margina Retno Nurfitria 

Nomor Mahasiswa : 20160420202 

 Menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul: “PENGARUH KEPEMILIKAN 

INSTITUSIONAL DAN NILAI PERUSAHAAN TERHADAP KOMPENSASI 

EKSEKUTIFPADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI TAHUN 2016-2018” 

tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 

Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 

diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila ternyata dalam 

skripsi ini diketahui terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh 

orang lain maka saya bersedia karya tersebut dibatalkan.  
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MOTTO 

 

“Barangsiapa yang niatnya untuk menggapai akhirat, maka Allah akan 

memberikan kecukupan dalam hatinya, Dia akan menyatukan keinginannya yang tercerai 

berai, dunia pun akan dia peroleh dan tunduk hina padanya. Barangsiapa yang niatnya 

hanya untuk menggapai dunia, maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah merasa 

cukup, akan mencerai beraikan keinginannya, dunia pun tidak dia peroleh kecuali yang 

telah ditetapkan baginya.” (HR. Tirmidzi no.2465) 

“dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. (QS. Al-Insyirah : 

8) 

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu 

bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari 

(nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” (Ibrahim : 7) 

“Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan 

saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 

berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir".(Yusuf : 87) 

 

  



v 
 

PERSEMBAHAN 
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do’a, dukungan, dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis. 
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menimba ilmu begitu banyak dan bermanfaat untuk penulis
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