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MOTTO

Keyayakinan dan prasangka baik kepada Allah akan menghasilkan sesuatu yang
luar biasa
Kesabaran dan keikhlasan akan menolong segala pekerjaan
Bersungguh – sungguhlah dan jangan bermalas-malasan jangan pula lengah,
karena penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malasan
Do the best and let Allah do the rest
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KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat,
hidayah, serta karunia Allah yang selalu memberikan rasa sabar dan tabah
sehingga dapat menyelesaikan skripsi, Sholawat serta salam selalu kita curahkan
kepada nabi kita Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan seluruh umat
Rasulullah SAW. Skripsi ini disusun sebagai salah satu
menyelesaikan program

syarat dalam

pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Dalam penulisan skripsi hingga selesai, telah banyak mendapatkan
bantuan-bantuan dalam

bentuk bimbingan, keterangan serta dorongan moril

maupun materil sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Oleh karenanya,
dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesarbesarnya kepada :

1. Olivia Fahrunnisa, M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Islam Sultan Agung Semarang.
2. Sri Dewi Wahyundaru, S.E., M.Si., Ak., C.A. Selaku dosen pembimbing yang
dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, dan selalu memotivasi dalam
proses penyusunan skripsi ini.
3. Dr. Dra. Winarsih, S.E., M.Si. Selaku Ketua program studi Akuntansi
4. Seluruh dosen pengajar, staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas
Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu penulis hingga
saat proses penyelesaian skripsi.
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5. Kedua Orang Tua tercinta, terima kasih atas segala bentuk kasih sayang, baik
doa, perhatian, dukungan ril dan materil kepada penulis sehingga penulis
termotivasi untuk menyelesaikan studi ini, semoga penulis dapat membuat
bangga.
6. Saudara-saudara penulis Kak Syihab, Mbak Derma, Kak Nafik, Mbak Tika
Hilya terimakasih atas dukungan, semangat dan motivasi yang senantiasa
diberikan kepada penulis.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan, khususnya Mba Pungki, Mba Yunita, Mba Wuri,
Mba Bela, Mahfiroh Ulya Ardani, Dewa dan seluruh teman-teman yang tidak
bisa disebutkan satu per satu, terimakasih telah memberikan keceriaan, canda,
tawa, keusilan, persahabatan, berjuang bersama demi gelar sarjana.
8. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak
dapat disebutkan satu persatu.
Semoga amal ibadah dan jerih payah mereka mendapatkan imbalan dari
Allah SWT. Penulis menyampaikan permohonan maaf apabila dalam
pembuatan skripsi ini masih terdapat kekurangan, karena keterbatasan
kemampuan dan pengetahuan penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan
manfaat.

Semarang, 14 Maret 2019
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