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segalanya, semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi agama, bangsa, 

maupun kehidupan sosial-ekonomi. 
 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 

Malang, 18 juli 2018, 
 

 

Peneliti 
 
 
 
 
 
 

 

viii 
 
 
 

“PENGARUH CAPITAL STRUCTURE DAN GROWTH TERHADAP FIRM VALUE 
DENGAN PROFITABILITY SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA  

PERUSAHAAN LQ - 45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 
PERIODE 2015 -2016” 

Author: Vivi Rahayu Novita Lestari NPK : A.2014.1.32878 


