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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

 

“Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 

bersama kesulitan itu ada kemudahan.” 

(Q.S. Al-Insyirah : 5-6) 

 

Man Jadda WaJada 

 

“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan 

memudahkannya menuju jalan ke surga.” 

(HR. Muslim) 

 

 

Skripsi ini kupersembahkan untuk : 

 Allah SWT 

 Ibu dan Alm. Bapak tercinta 

 Kakak dan adik tercinta 

 Keluarga besar Taslim 

 Sahabat dan teman-temanku tercinta
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KATA PENGANTAR 

  

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 

karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Peningkatan Persistensi Laba Melalui Karakteristik Dewan Komisaris dan 

Struktur Modal”. Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu 

persyaratan menyelesaikan program studi Sarjana (S1) dan mencapai gelar 

Sarjana Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penulisan 

skripsi tidak lepas dari bantuan semua pihak, oleh karena itu penulis ingin 

menyampaikan ucapan terimakasih kepada : 

1. Hj. Olivia Fachrunnisa, S.E., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

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

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Dr. H. Kiryanto, S.E., M.Si., Akt., CA selaku dosen pembimbing yang 

dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis hingga 

skripsi ini selesai. 

4. Seluruh dosen dan staff karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan bekal berupa ilmu 

pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini. 

5. Ibu dan saudara-saudaraku yang telah memberikan doa dan dukungannya 

sehingga semangat belajar tumbuh kembali. 
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6. Almarhum bapak yang selama ini telah memberikan banyak nasihat , 

motivasi, dan mengajarkan untuk selalu menjadi orang yang baik, yang 

tegar, mandiri dan pantang menyerah. Semoga Allah mempertemukan 

kami kembali di surga-Nya. Aamiin. 

7. Mbak Eli, kak Riyan, Amin, mas Chamid, om Sudarwi, om Subagyo dan 

tante Sutripah yang selama ini telah mendoakan, memberi semangat, 

memberi motivasi dan juga membantu secara materiil dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Keluarga besar Taslim atas doa dan motivasinya selama penulis 

mengerjakan skripsi. 

9. Isnaini dan Zahra ndon yang selama ini sudah mendoakan, memberi 

semangat, memberi motivasi, dan berjuang bersama dalam menyelesaikan 

skripsi. 

10. Seluruh teman-temanku khususnya Kentang Goreng, Excellent Class dan 

E3, yang selalu memberikan doa dan semangat selama penulis 

menyelesaikan skripsi ini. 

11. Teman-teman seperjuangan Jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang Angkatan 2015.  

12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi 

ini yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, namun percayalah kebaikan 

Bapak dan Ibu serta kakak-kakak dan teman-teman selalu menjadi 

kenangan tersendiri yang sulit terlupakan.  



 
 

xiii 
 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Penulis mengharapkan 

segala bentuk kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih 

sempurna. Dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para 

pembaca.  

 

Semarang, 04 Maret 2019 

Penulis 

 

Isti Qomah 

NIM : 31401506005 

 


