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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum Wr.Wb. 

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan 
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Efek Indonesia Tahun 2013 – 2017)”, yang merupakan kewajiban untuk 

melengkapi sebagian prasyarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat 

terselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari 

berbagai pihak. maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, 

penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Ibu Olivia Fachrunnisa, SE, MSi, Ph.D, selaku dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 
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3. Bapak Khoirul Fuad, SE., M.Si, AK, CA selaku dosen pembimbing atas 

segala waktu, perhatian dan segala bimbingan serta arahannya, sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

4. Bapak dan Ibu Dosen beserta para staff Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Sultan Agung, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar 

penulisan skripsi ini. 

5. Kedua orangtua, atas dukungan yang tak henti-hentinya dengan doa dan 

semangatnya serta dukungan sehingga penyusunan skripsi ini bisa 

terselesaikan. 

6. Sahabat saya Astari Rodhiyah yang selalu mengingatkan saya layaknya 

alarm, selalu mensupport apapun yang saya lakukan, selalu mendengarkan 

curhatan saya yang penting gak penting, sesekali menemani buat lembur 

skripsi, dan selalu ada disaat saya butuhkan.  

7. Temen dan sahabat “Girls Squad” yang selama ini selalu medukung saya dari 

kuliah D3 hingga saat ini, pendengar yang baik ketika saya berkeluh kesah, 

selalu rempong ketika mau meet up, dan tak lupa selalu mengajarkan saya 

untuk menjadi orang yang lebih baik.  

8. Teman-Teman seperjuanganku dikampus tercinta Unissula Khususnya 

“Ngerumpi Audit” dan “Girls Squad Syariah”, yang selalu ngerjain tugas 

bareng, pergi liburan bareng, gila-gilan dikelas bareng, selalu saling bully 

walaupun itu bercandaan semata, teman berantem dan terimakasih untuk 

supportnya selama ini. Kalian temen, sahabat , keluarga yang selalu menrima 

keluh kesahku selama ini. You are my best friend and wish you all the best. 
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9. Semua teman-teman satu angkatan jurusan Akuntansi yang telah memberikan 

dukungan dan bantuan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. 

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu 

hingga terselesaikannya skripsi ini. 

Penulis menyadari akan kurang sempurnaannya dalam penulisan skripsi 

ini. Oleh karena itu segala kritik maupun saran yang bersifat membangun sangat 

penulis harapkan agar kelak dikemudian hari dapat mengahasilkan karya yang 

lebih baik. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak yang membacanya dan mohon maaf apabila ada kesalahaan dan kekurangan 

selama penulisan skripsi ini. 
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Penulis, 
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