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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Doa dan sholawat adalah penolong yang paling ampuh”“Berdoa tanpa usaha bagaikan pengemis, berusaha tanpa do’a bagaikankomunis””Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginyamemiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan Akherat,maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanyamaka wajib baginya memiliki ilmu”.
(HR. Turmudzi)“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji dzarrahpun, niscayadia akan melihat (balasan) nya “

(QS Az-zalzalah :7)“Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diajarkan kepada orang lain”“Mulai” adalah kata yang penuh kekuatan. Cara terbaik untuk menyelesaikansesuatu adalah “mulai”
-Clifford Warren

Skripsi ini saya persembahkan kepada :Ayah Nor Sholeh dan Ibu Zulaekhah yang memberikan curahan doa danusaha terbaik untuk anaknyaAdik Adilia Alayda Yahya yang selalu memberikan keceriaanTeman-teman RKI yang selalu memberikan bantuan dan semangatnyaSahabat-sahabatku yang selalu memberikan waktu dan bantuannyaDan semua teman-teman yang memberikan doa dan bantuan



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Robbil ‘Alamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan

kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufiq serta hidayah-

Nya kepada kita semua karena dengan ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan

skripsi yang berjudul “Pengaruh Voluntary Disclosure, Pertumbuhan Laba, Komite

Audit dan Timeliness Penyampaian Laporan Keuangan  pada perusahaan

manufaktur yang terdaftar di BEI 2014-2016”. Shalawat serta salam semoga selalu

tercurahkan kepada junjungan nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga

dan para sahabatnya

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kesalahan

dan menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan yang diperoleh bukan semata-mata

hasil dari usaha penulis sendiri. Melainkan berkat dukungan, bantuan, bimbingan

dan pengarahan yang tidak ternilai harganya dari seluruh pihak. Sehingga dalam

kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih

kepada :
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3. Bapak Drs. Osmad Muthaher, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah

meluangkan waktunya dengan sangat sabar untuk memberikan bimbingan,

motivasi, masukan-masukan, pengarahan dan saran yang sangat berguna bagi

penulis.

4. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan

Agung, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat

bagi penulis.
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harganya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan,



semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada

mereka.

6. Adikku Adilia Alayda Yahya yang sangat penulis cintai dan banggakan

7. Teman-teman kelas RKI-1 Akuntansi Kemala, Yuan, Santia, Erlinda, Dyah,

Chandra, Aqsha, Lukman, Zikrina, Prischa, Deta, Nailis, Ida, Rika, Virda,

Chilmi, Afi, Santi, Rohmah dan Verina yang telah memaknai arti persahabatan

dan memberikan motivasi kepada penulis
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Mansyur, Mbak Lia, Mbak Elly yang telah memberikan waktu dan motivasinya

kepada penulis

10. Keluarga besar FORGEB yang telah memberikan arti kekeluargaan dan

kegigihan dalam menjalankan pekerjaan

11. Murid-murid madrasah Darul falah yang telah mengajarkan arti kesabaran

dalam penyelesaian skripsi ini

12. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi yang tidak dapat

penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena

keterbatasan. Namun, besar harapan penulis semoga skripsi ini memberikan

manfaat bagi pembaca yang budiman.
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