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MOTTO 

Janganlah berfikir dahulu hasil yang akan kita dapat 

sebelum maksimal dalam berusaha, dan berdoa. 

Kemudian serahkan kepada sang Pencipta apapun 

yang akan didapat setelahnya, selalu bersyukur dan 

lapang dada maka kunci kesuksesan akan mengikuti 

diri kita dengan sendirinya.  

 

“Ingatlah kepadaKu, niscaya Aku ingat kepadamu, 

bersyukurlah kepadaKu, dan jangan kufur (dari 

nikmatKu).” 

(QS. Al-Baqarah : 152) 
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batasnya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi, Sholawat serta salam selalu 

dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta seluruh 

umat Rasulullah SAW. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam 

menyelesaikan program pendidikan strata satu (S1) jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas islam Sultan Agung Semarang  

 Penulisan Skripsi hingga selesai ini telah banyak mendapatkan bantuan-

bantuan dalam bentuk nasihat, bimbingan, keterangan dan dorongan moril 

maupun materil sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Oleh karenanya, 

dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasihyang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Prof. Olivia Fahrunnisa, SE., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Maya Indriastuti, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing yang 

selalu siap sedia memberikan bimbingan serta selalu memberi motivasi 

dalam proses penyusunan skripsi ini. 

3. Dr. Dra. Winarsih, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi. 

4. Kedua orang tua saya serta kakak saya, terima kasih atas segala dukungan, 

dan perhatian yang selalu memberi motivasi hingga skripsi ini selesai. 
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5. Sahabat-sahabat yang selalu memberi support untuk terus semangat dalam 

menyelesaikan skripsi. 

6. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Semoga amal jerih payah kalian semua mendapatkan pahala dari Allah 

SWT. Apabila dalam pembuatan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan 

dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, penulis memohon maaf. 

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. 
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