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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

 Karunia Allah SWT yang paling lengkap adalah kehidupan yang 

didasarkan pada ilmu pengetahuan. 

 Percayalah hasil tidak akan mengianati usaha.  

PERSEMBAHAN 

Karya ini saya persembahkan kepada : 

 Ibu, Bapak, serta Adik  

 Ridha Mayasari, Mia Mahmudah, Anggun Widyasari, Edwin Setia, 

Muhammad Iqbal 

 Sinta, Santi, Titis, Tila, Indah serta Wanda 

 Paduan suara Firdaus Choir Universitas Islam Sultan Agung 

 Mahasiswa S1 Akuntansi 2014 
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KATA PENGANTAR 

 

  Alhamdulillahhirobil’alamin, puji syukur penulis ucapkan atas segala 

rahmat, hidayah, serta karunia yang diberikan oleh Allah SWT sehingga usulan 

penelitian skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Shallawat serta salam 

senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW 

sebagai penerang kalbu bagi umatnya. Atas do’a serta dukungan dari berbagai 

pihak penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian skripsi dengan judul 

“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tata Kelola, dan Corporate Social 

Responsibility (CSR) Terhadap Persistensi Laba (Studi kasus pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2017” dengan 

baik. Usulan penelitian skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk 

menyelesaikan program Sarjana S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. Penulis Menyadari bahwa penulisan usulan penelitian skripsi 

dapat terselesaikan karena adanya campur tangan dari berbagai pihak. Oleh karena 

itu, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungan yang begitu 

besar dari: 

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

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Ibu Dr. Winarsih, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 
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3. Ibu Dr. Winarsih, SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah 

membantu dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang 

tidak dapat saya tuliskan satu per satu, yang telah membantu dalam 

memenuhi dan melayani permintaan penulis selama belajar di 

UNISSULA. 

5. Seluruh Staff Fakultas Ekonomi yang tidak dapat saya tuliskan satu per 

satu, yang telah membantu dan melayani permintaan penulis selama 

belajar di UNISSULA. 

6. Keluarga tercinta, Ibu, Bapak, serta Adik saya yang selalu memberikan 

semangat, do’a, serta kasih sayang yang tiada henti dalam mencapai 

tingkat Sarjana S1. 

7. Anggun, Ridha, Mia, Tami, Atus, Edwin sahabatku tercinta yang selalu 

memberikan semangat serta selalu mendo’akan penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Sinta Putriana, Santi Putriani, Tuwuh Edy Jati, Wahyu Indah, dan Wanda 

Asokawati yang selalu menemani penulis dari awal semester hingga 

semester akhir. 

9. Keluarga kedua Firdaus Choir yang selalu menemani dan menghibur 

penulis 

10. Sahabat seperjuangan Faiza, Irwan, Kiki, Mala, Sholeh yang selalu 

mendukung dan mendoakan penulis saat menyusun skripsi. 
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11. Kak Muhammad Iqbal yang selalu memberi semangat, doa, dan dukungan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

12. Seluruh teman-teman S1 Akuntansi angkatan 2014 yang tidak dapat saya 

sebutkan satu persatu. 

13. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

membantu hingga terselesaikannya usulan penelitian skripsi ini. 

 Semoga segala bantuan jasa dan motivasi yang telah diberikan kepada 

penulis, dapat menjadi pahala dan semoga Allah SWT membalas dengan 

kebaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini 

masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta 

pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan 

saran yang membangun dari semua pihak. Akhir kata penulis berharap, semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun, baik pelajar maupun kalangan umum.  

Semarang, September  2018 

 

 

              Tila Wahyu Fitria 

            NIM 31401405726 

 

 

 

  


