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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

                                                                                                                                 
 

“Orang yang menuntut ilmu bearti menuntut rahmat ; orang yang menuntut ilmu bearti 

menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan kepada sama dengan para Nabi”. ( HR. 

Dailani dari Anas r.a ) 

 

                                                                        
 

“Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia adalah seperti 

berperang di jalan Allah hinggang pulang.” (H.R.Tirmidzi) 

 

                                                     

 

“ Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya 

menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)” 

(H.R. Muslim) 

 

         Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

 Ibuku tercinta dan tersayang. Engkau pahlawanku  

 Kakak-kakak ku tersayang 

 Sahabat-sahabatku yang terbaik 

 Teman-teman seperjuangan Akuntansi 2014 

 Seorang penyemangat dibalik penyusunan 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahi rabbil’alamin, segala puji syukr bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya. Aku bersaksi bahwa Muhammad SAW 

adalah hamba dan utusan-Nya. Akhirnya penulis mampu menyelesaikan penyusunan usulan 

penelitian skripsi yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance 

terhadap Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS Indonesia”  

 Teriring ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, 

bimbingan, nasehat dan motivasi kepada penulis. Ucapan terima kasih penulis sampaikan 

kepada : 

1. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE.,M.Si.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Ibu Dr. Dra. Winarsih, SE., M.Si selaku ketua jurusan program Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.  

3. Ibu Hj. Dr. Indri Kartika, SE.,M.Si.,Ak.,CA  selaku dosen pembimbing utama yang 

telah mencurahkan perhatian, tenaga, waktu serta dorongan kepada penulis sehingga 

usulan penelitian skripsi ini dapat tersusun.  

4. Segenap dosen dan staf Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan segenap ilmu 

pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis. 

5. Ayahanda (Alm) semoga bahagia dan Ibunda tercinta, atas dukungan, kasih sayang, 

perhatian, do’a yang tak henti-henti dan pengorbanan yang tak bisa terbalaskan sampai 

kapanpun. 

6. Kakak-kakaku (Nur Bahiyah, Khunaenah, M. Zuhri Syarofi, M. Hafidz, dan Arif 

Hermawan) yang telah memberikan semangat, dorongan dan dukungannya. 

7. Teman-teman E1. (Adiba, Anwar, Fafa, Icang, Afifah, Acil, Ilyas, Sita, Asmah, Jakik, 

Putri dan kawan E1 lainnya) terima kasih atas pertemanan yang tiada putus dan 

dukungannya. 
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8. Teman-teman “penggiat alam bebas” Ipul, Afa, Rensa dan Amir. Terima kasih atas 

petualangan alam seru sebagai refreshing sebagai waktu luang. Ditunggu “puncak 

Gunung Sindoro”  

9. Sang dambaan hati “Ulfa Noor Apriza” yang selalu menyemangati dalam penyusunan 

karya ini. 

Tidak ada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terima 

kasih, melainkan hanya do’a semoga amal baiknya diterima dan di ridhoi oleh Allah SWT 

sebagai amal shaleh. Semoga Allah SWT senantiasa membalasnya dengan lebih baik. 

Walaupun usulan penelitian skripsi ini telah dikerjakan semaksimal mungkin. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa usulan penelitian skripsi ini masih memiliki 

kekurangan dan masih belum sempurna, baik metodologi maupun teknik penulisannya. Oleh 

karena, itu penulis dengan lapang dada dan tangan terbuka menerima kritik yang 

membangun guna penyempurnaan usulan penelitian skripsi ini di masa yang akan datang. 

Semoga usulan penelitian skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat baik bagi penulis 

maupun para pembaca pada umumnya. 

 

Semarang, 26 Juli 2018 

 

 

    Ahmad Maliu Ridlo 

 


