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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTO : 

"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut 

untuk kebaikan dirinya sendiri" - Qs. Al-Ankabut: 6 

“Barang siapa yang selalu berharap pada-Nya, maka Allah pasti akan memberi 

pertolongan”  - Al-„Azhim, 7: 598  

 

 

 

PERSEMBAHAN : 

o Kedua orang tua saya Bapak Moh. Dahrori dan Ibu Karomah,S.E tercinta 

yang telah tulus membesarkan dengan ikhlas penuh kasih sayang, 

pengorbanan, serta senantiasa memberikan dukungan serta do’a, semangat 

untuk mendampingiku disetiap langkah saya  menuju cita-cita. 

o Kedua kakak dan adik saya yang saya cintai dan sayangi Diah Indiarti, 

Diah Septiyani dan Moh.Miftachurrochman yang telah memberikan 

semangat dalam pembuatan penelitian ini sampai selesai. 

o Pembimbing Skripsi Ibu Sri Anik S.E.,M.Si yang selalu memberikan 

bimbingan, motivasi, pengarahan, dan saran yang sangat berguna bagi 

saya. 

o Partner yang luar biasa Gilang Chandrajati yang selalu menemani, 

memberiku semangat, membantuku dikala saya tidak memahaminya serta 

motivasi yang telah diberikan selama ini 

o Sahabat-sahabatku dan semua teman-teman seperjuanganku yang telah 

ikhlas membantu, mendampingi, mendukung, dan berjuang bersama serta 

mendo’akanku. 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

 Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang 

mana telah melimpahkan taufiq, segala rahmat, serta hidayah-Nya dan senantiasa 

memberikan petunjuk, ketenangan serta semangat sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR PERIODE 2014-2016” dapat terselesaikan 

dengan baik guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi S1 pada Fakultas Ekonomi 

Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

 Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, 

dukungan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin 

menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, S.E, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Unissula Semarang. 

2. Ibu Dr. Dra. Winarsih, S.E,.M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Unissula Semarang. 

3. Ibu Sri Anik, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah membantu 

dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi, 

pengarahan, dan saran yang berguna bagi peneliti. 

4. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Unissula atas ilmu, 

bantuan, dan bimbingannya. 



5. Bapak dan ibu selaku orangtua yang telah memberikan cinta dan kasih 

sayangnya, doa, semangat, materiil kepada peneliti yang telah membantu 

dalam penelitian ini dan berharap menjadi awal untuk meraih kesuksesan. 

6. Partner yang luar biasa Gilang Chandrajati yang selalu menemani, 

memberiku semangat, membantuku dikala saya tidak memahaminya serta 

motivasi 

7. Sahabat, teman–teman, yang selalu memberikan do’a, semangat, dan 

dukungan selama proses Penelitian Skripsi ini. 

8. Kedua kakak saya yang saya cintai dan sayangi Diah Indiarti dan Diah 

Septiyani yang telah memberikan semangat dalam pembuatan penelitian 

ini sampai penelitian ini selesai. 

9. Adik yang saya cintai dan sayangi Moh.Mifta yang telah memberikan 

semangat dalam pembuatan penelitian ini sampai penelitian ini selesai. 

Peneliti memohon maaf atas penelitian yang dilakukan yang masih jauh 

dari kata sempurna. Adanya kritik dan saran yang dapat membangun sangat 

diharapkan peneliti untuk dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.  

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

Semarang,   04 April 2018 

 Peneliti, 

  

 Diah Nurul Fadilah 

 


