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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO: 

 

‘’Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah.” 

(HR.Turmudzi) 

“Selalu memuliakan dan mengutamakan kedua orang tua, karena menurut saya, 

bisa membuat sedikit pancaran senyum dari wajahnya merupakan kebahagiaan 

yang tiadatara.” 

 “Bisa selalu menebar kebaikan dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar 

merupakan capaian dan kesempurnaan yang sebenarnya dalam hidup di dunia.”  

 

Pra Skripsi ini kupersembahkan untuk: 

 Allah SWT 

 Ibu tercinta  

 Keluarga tercinta 

 Sahabat dan teman-temanku tercinta 
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Internet Financial Reporting Sebagai Variabel Intervening”. Penyusunan usulan 

penelitian Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan 

program studi Sarjana (S1) dan mencapai gelar Sarjana Akuntansi Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penulisan usulan penelitian Skripsi tidak 

lepas dari bantuan semua pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan 

ucapan terimakasih kepada: 

1. Prof. Hj. Olivia Fachrunnisa, S.E.,M.Si.,Ph.D selaku Dekan Fakultas 
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yang selalu sabar memberikan arahan, pengetahuan serta motivasi 

sehingga pra skripsi ini dapat terselesaikan. 

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 Suijah selaku ibu kandung peneliti atas curahan dan kasih sayang, 

untaian do’a dan motivasi yang tiada henti serta sangat besar yang tidak 
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ternilai harganya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang telah 

engkau berikan, semoga Allah SWT selalu melindungi Ibu dalam 

lindungan-Nya. 

6. Keluarga besar ibu Tarminah “Bpk Suntung, Ibu Sinur, Bpk Dakhori, 

Yu Diroh, Lik Behan, Yu Karpi, Yu Sumirah, Lik Tarmono, Kang 

Karno, Yu Sanah dan  terkhusus untuk Alm simbah Tarminah” yang 

sudah mendoakan, memberi motivasi, memberi semangat dan bantuan 

yang selalu mereka berikan tanpa henti. 

7. Atik Nur Fajar Yanti orang spesial yang selalu memberikan do’a, 

semangat, motivasi dan kasih sayang. 

8. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Periode 2017-2019 Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang atas kebersamaan, do’a dan motivasinya selama penulis 

mengerjakan pra skripsi. 

9. Sahabat-sahabatku yang selalu menjadikan motivasi tersendiri bagi 

penulis “Deddy Prasetyo, Mohammad Arifin, Muhammad Hardianto, 

Mbak Marshanindita, dan sahabat-sahabat yang tidak bisa kusebut 

namanya satu per satu.” 

10. Keluarga Kos Tentrem (Zidni Rizqi, M Ilham Mashuri, M Alief Gedhe, 
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11. Teman-teman seperjuangan Jurusan Akuntansi Universitas Islam 
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12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian pra 

skripsi ini yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Terima kasih atas 

bantuan yang diberikan. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan pra skripsi ini masih jauh 

dari sempurna karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Penulis mengharapkan 

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

sempurna. Dan penulis berharap semoga pra skripsi ini bermanfaat bagi para 

pembaca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


