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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

 “Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”  

(Q.S Ar Ra’d : 11) 

 

 “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 

telah diusahakannya” (An Najm : 39) 

  

 “Barangsiapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya 

ditujukan untuk mencari ridho Allah bahkan hanya untuk mendapatkan 

kedudukan/kekayaan duniawi maka ia tidak akan mendapatkan baunya 

surga nanti pada hari kiamat” (Riwayat Abu Hurairah radhiallahu anhu) 

 

Jangan pernah menyerah dan akan selalu ada cara untuk menggapai mimpi 

itu, berusaha dan mendekatkan diri kepada Allah adalah kunci yang utama 

untuk memperoleh keberuntungan dan perlindungan dalam hidup. 

 

PERSEMBAHAN : 

 Skripsi ini adalah bagian dari ibadah menimba ilmu kepada Allah SWT, 

karena  hanya kepadaNya lah kami menyembah dan memohon pertolongan. 

 Skripsi ini juga suatu ungkapan terima kasih kepada kedua orang tua, Ayah 

dan Ibu yang selalu mendoakan terus menerus dan memberikan motivasi 

dalam hidup. 

 Teman-teman Fakultas Ekonomi Unissula SA-1 terima kasih untuk 

pertemanan yang hangat selama perkuliahan 2 semester yang tidak akan 

pernah terlupakan. 

 



KATA PENGANTAR 
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 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia,berkah, 

rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik. 

 Penyusunan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat 

waktu berkat bimbingan, doa dan dukungan baik secara langsung dan tidak 

langsung dari berbagai pihak. Atas segala bimbingan, doa dan dukungan tersebut 

penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan hidup, kesempatan 

untuk belajar, pertolongan dan kelancaran untuk meraih segala cita-

cita. Terima kasih Allah SWT tetap selalu memberikan kasih sayang 

meskipun mendengar keluh kesah. 
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Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

4. Bapak Osmad Muthaher, S.E, M.Si selaku dosen pembimbing yang 

telah berkenan memberikan waktu dan ilmu untuk membimbing dan 

mengarahkan dalam penyusunan Skripsi. 
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bekal ilmu dan pengetahuan selama proses belajar di Fakultas 
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