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Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : Sekar Rahayu Fajriati 

Nim  : 31401405690 

Jurusan : Akuntansi 

Fakultas : Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

 

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Analisis Determinan Pengungkapan 

Laporan Keuangan” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi 

dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan 

orang lain dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis 

orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

 

 

  



 

vi 
 

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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