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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

 Niatkan segalanya karena Allah, Kerjakan dengan ikhlas, Tuntaskan dengan 

semangat, In Shaa Allah Berkah. 

 Keberhasilan segala suatu langkah tergantung pada keyakinan, kalau yakin 

berhasil pasti akan berhasil, kalau diri ragu-ragu hasilnya meragukan juga 

karena Allah itu sesuai prasangka hamba-Nya. 

 Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan 

jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri (QS. Al-

Isra‟:7). 

 Dunia itu hanya tiga hari, hari kemarin ia telah pergi bersama dengan semua 

yang menyertainya, hari esok belum tentu akan menemuinya, hari ini itulah 

yang dimiliki, maka beramallah di hari ini (Hasan Al Basrhi). 

 Sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah (QS. Ali Imran 154) 

 

PERSEMBAHAN 

Puja-puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan 

Karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. 

Sholawat serta salam selalu tercurah kepada nabi Muhammad SAW beserta 

sahabatnya semoga kita merupakan ummat yang mendapat syafaat di yaumil 

akhir, Aamiin. Skripsi ini penulis persembahkan kepada : 

 Ibu yang selalu menguatkan, memberi dukungan materi maupun doa 

 Mas Rudy yang selalu memberikan dukungan, doa, selalu mengingatkan 

untuk tidak menunda dan motivasi 

 Sahabat-sahabat yang setia dan sabar dalam menemani, mengajari, 

memotivasi dan mendoakan 

 Teman-teman seperjuangan fakultas ekonomi angkatan 2014 
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limpahan berkat, dan anugerah yang di berikan-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul  “Pengaruh Karakteristik Perusahaan 

Perbankan Terhadap Pengungkapan Akuntansi Sumber Daya Manusia”. Penulis 

menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak mendapat bimbingan, 

dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini 

penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada : 

1. Allah SWT pencipta seluruh alam semesta beserta isinya yang telah 

melancarakan segala urusan,  

2. Ibu Olivia Fachrunnisa, SE, Msi, Phd selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung. 

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

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, 

4. Ibu Dista Amalia Arifah, SE, M.Si., Akt, CA selaku dosen pembimbing dan 

Dosen Wali yang dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, motivasi, 

semangat dan koreksi sehingga pra skripsi ini dapat terselesaikan. 

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang 

yang telah memberikan bekal beberapa pengetahuan sebagai pedoman 

dalam penulisan pra skripsi. 
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6. Seluruh Staff, karyawan TU, Petugas Administrasi dan seluruh Pegawai 

Fakultas Ekonomi yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

membantu penulis selama proses kuliah di FE tercinta ini. 

7. Orang tua saya atas curahan kasih sayang, untaian doa dan motivasi yang 

tiada henti dan sangat besar yang tidak ternilai harganya bagi penulis. 

Terimakasih atas semua yang telah engkau berikan, semoga Allah SWT 

selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka. 

8. Sahabat-sahabatku Tri Puji Lestari, Ina Yatussalecha, Tia Arisnawati, Rudy 

Aji Wibowo yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. 
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10. Semua pihak lain yang telah membantu penyelesaian skripsi, yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih 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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