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PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI 

Saya, (Nova Aliya Faizah, 041611233061) menyatakan bahwa: 

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan 

bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan 

merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang 

lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik 

baik di Universitas Airlangga, maupun di perguruan tinggi lainnya. 

2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau 

dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan 

sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan pada 

daftar pustaka. 

3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di 

kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam 

pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa 

pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta 

sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di 

Universitas Airlangga. 

 

 

 

Surabaya, 04 April 2020 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukut kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, nikmat dan 

hidayah-Nya yang telah diberikan kepada saya selama proses pengerjaan skripsi 

berjudul “Political Connections, Business Group, dan Cash Holdings 

Perusahaan”. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat akademik untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Airlangga. 

Selama proses pengerjaan skripsi yang telah dilalui, penulis tentu 

mendapat banyak dukungan dan pertolongan dari banyak pihak. Penulis sangat 

berterima kasih atas segala bentuk dukungan dari semua orang yang telah terlibat, 

di antaranya: 

1. Prof. Dr. Dian Agustia, SE., M.Si., Ak., CA., CMA selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga. 

2. Dr. Praptini Yulianti, SE., M.Si., selaku Ketua Departemen Manajemen, 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga. 

3. Dr. Masmira Kurniawati, SE., M.Si. selaku Ketua Program Studi S1 

Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga. 

4. Fitri Ismiyanti, SE., M.Si. selaku dosen wali, terima kasih banyak ya bu 

yang selalu meluangkan waktunya ketika saya ingin bertanya. 

5. Rahmat Heru Setianto, SE., M.Sc., Fin selaku dosen pembinging saya. 

Terima kasih banyak ya pak sudah meluangkan waktunya dan selalu sabar 

sama kita semua apalagi kalau bimbingan selalu barengan. Terima kasih 

banyak pak selalu sabar dan bener-bener jelasin kalau ada yang gak 

paham. Terima kasih pak!!! 

6. Pak Didik dan pak Arif selaku staff departemen manajemen yang selalu 

memberikan informasi apapun kepada penulis sehingga bisa 

menyelesaikan skripsi ini.  
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7. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 

Airlangga, terutama para dosen yang pernah mengajar dan memberikan 

ilmunya bagi penulis. 

8. Kedua orang tua saya, terima kasih banyak kepada ibunda yang selalu 

memberikan doa kepada anaknya ini agar bisa segera menyelesaikan 

skripsi dan terima kasih kepada bapak yang selalu bertanya proses skripsi 

saya. 

9. Kepada kucing tersayangg, cimol terima kasih banyak ya selalu menjadi 

moodbooster ketika saya pusing mengerjakan skripsi ini. Bahagia di sana 

ya mol! 

10. Octara Steni Paendong, sahabat saya yang sudah seperti kakak. Terima 

kasih banyak ndong yang selalu memberikan support apapun itu, yang 

selalu meyakinkan bahwa saya bisa menyelesaikan ini. Terimakasih 

banyak ndong! 

11. Vanesya, Tamadhanty, dan Novia, terima kasih juga untuk kalian yang 

selalu mendukung satu sama lain dan turut serta membantu si penulis ini 

untuk menyelesaikan skripsi ini. Kalian hebat! 

12. Sahrul, Akbar, Hafizh, Novia dan Shafira Firdaus, terima kasih banyak 

untuk kalian juga yang sangat amat membantu saya dalam menulis skripsi 

ini. Terima kasih karena selalu memberikan informasi-informasi tentang 

skripsi. 

13. Teruntuk kakak tingkat yakni mas Irfan, mbak Happy, dan mas Akbar, 

terimakasih banyak telah membantu saya disaat saya kebingungan dalam 

mengerjakan skripsi, dan selalu memberikan nasehat-nasehat tentang 

kehidupan. Saya sangat bersyukur telah dipertemukan dengan kalian. 

14. Angel, Defni, Adinda, Silky, Revira, dan Agnes Tri, terima kasih 

banyakkk berkat kalian penulis menjadi sekuat sekarang!! Terima kasih 

yang selalu memberikan dukungan kepada penulis, terutama untuk nestri 

terima kasih banyak yang selalu mengingatkan penulis untuk mengerjakan 

skripsi disaat penulis sedang main sosmed hehe.  
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15. Terima kasih juga untuk Dea, Kristo (yang sangat antusias dengan skripsi 

saya), Avif, Anam, Ayu, dan Hisyam yang selalu mendukung satu sama 

lain dan bisa menghibur penulis di saat penulis lelah. Terima kasih 

banyak! 

16. Terakhir untuk angkatan Manajemen 16, terima kasih banyak untuk kalian 

semua yang juga turut serta membantu, skripsi camp ala-ala bersama 

kalian tidak akan terlupakan! 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat-Nya kepada 

semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan untuk penulis. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat 

kekurangan. Seluruh kritik dan saran akan diterima penulis dengan senang hati, 

sehingga skripsi ini bisa menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. 

 

Surabaya, 04 April 2020 

 

     Nova Aliya Faizah
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