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Nama

: Arisatun Maula

Nim
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Menyatakan dengan ini bahwa skripsi yang berjudul : “Pengaruh
Konservatisme Akuntansi Terhadap Penilaian Equitas Dengan Good
Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI) ini adalah hasil karya saya
sendiri, dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar
kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis dan diterbitkan orang
lain, melainkan s ecara tertulis diacu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik
saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini adalah tanggung
jawab saya.
Semarang, 08 September 2018
Penulis

Arisatun Maula
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO :
 “Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang
demikian itu sungguh berat, kecuali orang – orang yang khusyu”
Qs. Al - Baqarah/2 : 45
 “Sesungguhnya sesudah ada kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang
lain) dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”
QS : Al - Insyirah ayat 6-8
 “Ilmu itu lebih baik dari pada harta, ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga
harta, ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum, harta itu kurang apabila
dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan”
Sayyidina Ali bin Abi Tholib
 “Sephiro gedhrning segsoro yen tinompo amung dadi coba”

Sebuah harapan yang saya persembahkan untuk :
 Kedua orang tua saya selalu memberikan nasehat dan support yang tiada hentinya
dan terus memberikan doa di setiap sujudnya
 Untuk kakak dan adikku yang menjadi motivasiku untuk terus semangat dalam
merantau ke kampung orang
 Untuk semua teman-temanku yang selalu memberi support dan pertolongan di
setiap saya kesusahan
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KATA PENGANTAR
Bismillaahirrahmaanirrahim…
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh.
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan rahmat,
taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan
penelitian skripsi ini, shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada
junjungan Nabi kita Muhammad SAW semoga kelak kita mendapatkan syafaatNya di yaumul kiamah nanti. Atas doa serta bantuan dari berbagai pihak, penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ”PENGARUH KONSERVATISME
AKUNTANSI TERHADAP

PENILAIAN EKUITAS DENGAN GOOD

CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Studi
Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di PT BEI)”
Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dukungan dari
berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak
terima kasih dengan tulus kepada
1. Hj Olivia Fachrunnisa, SE., MS.i, PHD. selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
2. Dr. Dra. Winarsih, SE, Msi. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Dr.H.Zaenal Alim Adiwijaya, SE,Msi,Ak, CA. selaku dosen pembimbing.
Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, perhatian, kesabaran, kritik,
dan saran yang membangun selama proses penyususnan skripsi,
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4. Imam Setijawan selaku dosen wali yang telah membimbing penulis dari awal
sampai akhir dalam belajar di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan
Agung. Terima kasih bimbingan dan nasihatnya,
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung,
Khususnya dosen Jurusan Akuntansi yang telah memberikan pengetahuan
kepada saya selama mengikuti kuliah ini,
6. Seluruh staf TU Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung atas
dukungannya sehingga proses belajar menjadi lebih menyenangkan,
7. Kedua orang tua, Bapak Rohani dan Ibu Solikha. Yang selalu berdoa,
memberikan nasihat, arahan , dukungan dan kasih sayang yang tiada batas
kepada penulis untuk tetap bersemangat dan optimis dalam menjalankan
segala sesuatu,
8. Kepada kakak saya Eva Sulviati, M.Sukron Ma’mundan adik saya M. Aenul
Qolbi terima kasih atas doa dan semangat yang diberikan kepada penulis
sehingga selesainya skripsi ini,
9. Kepada mas dan mbak Persaudaraan Setia Hati Terate Kota Semarang
khususnya UKM PSHT Komisariat UNISSULA Semarang,
10. Teman – teman Akuntansi 2013, yang telah memberikan semangat, gelak
tawa, rasa kekeluargaan dan batuan, semoga kelak kita dapatmewujudkan
mimpi kita yang masih terpendam dan semoga kelak kita masih menjadi
keluarga,
11. Para responden terima kasih atas partisipasi dan dukungannya,
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12. Dan semua pihak yang membantu proses penyelesaian skripsi ini, yang belum
penulis sebutkan satu per satu disini. Tanpa kalian penulis tak lebih hanyalah
daun tak bertangkai.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak
kekurangan yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis.
Dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran
yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat lebih bermanfaat dan
berguna.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Semarang,

Agustus 2018
Peneliti

Arisatun Maula
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