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HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTO 

Persembahan  

Dengan mengucap rasa syukur kehadirat Allah SWT, skripsi ini saya 

persembahkan untuk: 

Kedua orang tua saya yang menginginkan anaknya untuk sukses 

kedepannya - Untuk calon suami yang tercinta – Untuk sahabat dan orang 

tersayang yang tak lelah untuk terus memberikan semangat dan dukungan. 

Dan terima kasih kepada dosbing saya Bapak Kiryanto yang dengan 

sangat sabar membimbing saya. 

Moto : 

Selagi kamu masih bisa teruslah kejar mimpimu sampai tercapai, dan terus 

berbuat baik sampai kebaikanmu mengalahkan kebencian orang lain terhadap 

dirimu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji syukur bagi Allah SWT atas 

segala rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya. Shalawat dan salam untuk Nabi 

Agung Muhammad SAW. Atas doa serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tugas Skripsi yang berjudul “Analisis Perbedaan 

Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Privatisasi BUMN” yang disusun 

sebagai syarat akademis untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang 

mendalam atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis 

selama menyusun Skripsi ini, kepada yang terhormat : 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

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

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Dr. Kiryanto, M.Si., Akt., C.A selaku dosen pembimbing atas segala 

arahan dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik 

dan lancar. 

4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Staff Karyawan Universitas Islam 

Sultan Agung, yang telah memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan sebagai 

dasar penulisan skripsi ini. 



5. Kedua orang tua saya yang sudah memberikan doa dan semangat dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

6. Fandi Kurniawan calon suami yang sudah bertahun-tahun menemani dan 

menyemangati saya dalam menjalani perkuliahan. 

7. Sahabatku Sintani yang memberikan dukungan dan semangat selama 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Sahabat SMK Phiul, Phesek, Dhe war, Desi, Cmoed yang menyemangati agar 

cepat lulus. 

9. Sahabat kampusku Aini, Zet, Mam, Cucum, Kabilah, Ika yang selalu setia 

menemani serta memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 

10. Teman-teman seperjuangan Jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang Angkatan 2014. 

11. Semua kerabat, teman dan pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-

persatu yang telah memberikan bantuan serta doanya dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa usulan penelitian skripsi ini masih banyak 

kekurangan karena keterbatasan yang dimiliki.  

 

 

 

 

 



Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar usulan 

penelitian ini dapat lebih sempurna. Namun besar harapan penulis semoga usulan 

penelitian skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

 

 

 

                Semarang, 27 Agustus 2018 

 

 

         

          Ani Tresiana 

 


