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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

 “Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak”

(Albert Einstein)

 Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 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)

 “Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi

tantangan; dan saya percaya pada diri saya sendiri” (Muhammad Ali)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

 Bapak, Ibu, Adik dan keluarga besar yang selalu

memberikan semangat dan pengorbanan yang

luar biasa.

 Teman-teman Unissula Program Transfer

angkatan 2015 yang terus membantu dan saling

member semangat.

 Semua orang yang selalu menjadi

penyemangatku yang tidak bisa dituliskan satu

persatu.

 Almamater yang kubanggakan.
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Sebagai Variabel Intervening(Studi pada karyawan Ungaran Sari Garmen

Bagian Sewing)” untuk memenuhi salah satu syarat pendidikan sarjana program

Studi Akuntansi pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
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dukungan dan bantuan berbagai pihak, baik yang berupa bimbingan,

pertimbangan, saran, koreksi maupun masukan-masukan yang berharga demi

kesempurnaan penyusunannya. Oleh sebab itu dengan penuh kerendahan hati

penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada :

1. Bapak,  Dr. Budi Cahyono, SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang dengn

ketulusan hti dn kesabaran telah membimbing penulis dan memberikan

masukan dalam penyusunan skripsi ini.
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4. Segenap dosen dan karyawan UNISULLA Semarang yang telah banyak

membantu hingga selesainya skripsi ini.
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5. Keluargaku tercinta Ayah dan Ibu yang telah banyak berkorban baik yang

bersifat materi maupun non materi selama saya di perguruan tinggi hingga

akhir skripsi ini selesai.

6. Teman-teman semua, yang dengan tulus dan ikhlas memberikan motivasi serta

bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Alhamdulilah khirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Walaupun msih

banyak kekurangan dalam skripsi ini, saya berharap dikemudian hari dapat bergun

bagi para pembaca serta dapat berfungsi sebagai tambahan referensi bagi

penelitian yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi

perkembangan penguasaan ilmu manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas
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