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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau

telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang

lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah,6-8)

“ Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan

dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.”

(Abu Bakar Sibli)

“ Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak

menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka

menyerah.”

(Thomas Alva Edison)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orangtua saya tercinta.

2. Adik - adik saya tersayang.

3. Teman - teman saya.

4. Dan semua pihak yang

membantu serta menyemangatiku

dalam menyelesaikan skripsi ini.
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KATA PENGANTAR

Assalamu’allaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat,

karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Skripsi yang berjudul “Faktor -

Faktor Yang Mempengaruhi Earning Response Coefficient (ERC) : Studi

Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”

dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi S1 pada Fakultas Ekonomi Program Studi

Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Tersusunnya penelitian ini adalah berkat bantuan dan dukungan langsung

maupun tidak langsung dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang

baik ini, secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada:

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

Ekonomi Unissula Semarang.

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

Ekonomi Unissula Semarang.

3. Ibu Sri Dewi Wahyundaru,SE,M.Si,Ak,CA. selaku dosen pembimbing

yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi,

pengarahan, dan saran yang sangat berguna bagi penulis.

4. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi Unissula atas kerja sama dan

bantuannya selama menempuh perkuliahan di Fakultas Ekonomi Unissula

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

bantuan, dan bimbingannya.

6. Bapak dan Ibu yang senantiasa memberikan cinta dan sayangnya, doa,

semangat, material kepada penulis yang bahkan tidak akan pernah cukup

jika diutarakan dengan beribu ucapan terimakasih. Penulis berharap

dengan penulisan skripsi ini dapat menjadi awal kesuksesan dalam

membahagiakan kedua orang tua.

7. Adik saya tersayang Devina Labitta Ningtyas dan Septian Deeltry

Pamungkas serta saudara - saudaraku yang lain yang tak bisa saya

sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan kasih

sayangnya agar penulis semangat dalam menjalankan studi hingga selesai.

8. Ramdanu Fadillah yang selalu memberi semangat dan dukungan sehingga

membuat saya semangat untuk segera menyelesaikan skripsi.

9. Teman - teman seperjuangan memperoleh gelar sarjana yang sangat akan

saya rindukan Dian Kartika, Desika, Auliya Megi, Dea Tamara, Ayu

Iskandar, Ayundia Kintan.

10. Teman - teman D’Ardans Antin, Amel, Rahma, Syika, Noni yang selalu

menyemangati saya, memberi dukungan, dan selalu membuat saya tertawa

sehingga saya selalu semangat dalam mengerjakan skripsi.

11. Teman - teman jangan kadaluarsa Desimayu, Delta El, Aul Fatma,

Pungkiting, Dimasafu, Nanda, Ilzami, Cune, Obama, Faiz aji, Arifadhani,

Arsyad Yahya, Mbah black dan Alm Derian Nur Widiraihan.
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12. Mamah - mamah tersayang Mariska Hemas dan Shintia Linda dan semua

pihak yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa

penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan seperti

peribahasa “tak ada gading yang tak retak” untuk itu dengan segala kerendahan

hati penulis mohon maaf. Kritik dan saran yang membangun sangat peneliti

harapkan demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat

memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Wassalamu’allaikum Wr. Wb.

Semarang, 3 Mei 2018

Peneliti,

DEVI LAKSMI PARAHITA


