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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

Motto : 

Masa depanmu tergantung banyak hal,  

Tapi banyak hal sebenarnya tergantung dirimu sendiri. 

 

“Ku olah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea, 

kubingkai dalam bab sejumlah lima, jadilah mahakarya, 

gelar sarjana ku terima, orang tua, keluarga, sahabat, calon 

suami dan calon mertuapun bahagia.” 

 

 

Persembahan : 

“Persembahan karya Skripsi ini saya persembahkan untuk 

orang tua, yang menjadikan semangat tumbuh dalam diri, 

serta yang selalu membimbingku, memberi dukungan dan 

tak henti-hentinya mendoakanku. Menjadikan suatu hal 

yang tak akan terlupa selamanya.” 

 

 

 



 
 

vi 
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi strata satu pada 

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

 Dalam menyusun skripsi ini penulis tidak lepas dari bantuan berbagai 

pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih 

kepada : 

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga 

penulis bisa menyelesaiakan penyusunan skripsi dengan baik dan lancar. 

2. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE.,M.Si.,Phd. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Rustam Hanafi, SE.,M.Sc.,Akt.,CA. selaku Ketua Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

4. Bapak Sutapa, SE.,M.Si.,Akt.,CA selaku dosen pembimbing yang telah 

berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan 

bimbingan, pengarahan, dan dukungan kepada penulis dalam penulisan 

skripsi ini hingga selesai. 

5. Bapak dan ibu dosen yang telah membantu memberikan ilmunya. 

6. Almarhum Bapakku terkasih yang sempat berjuang begitu berani 

menyemangatiku dalam mencari ilmu, selalu mengirimkan doa untukku, 
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dan selalu menjadi sandaranku di tengah kelelahanku dalam menunjang 

ilmu. Terimakasih telah menjadi bapak yang hangat dan penuh kasih 

sayangnya. 

7. Bapak dan ibuku tersayang yang selalu berjuang dalam memberikan 

seluruh tenaga, do’a, dukungan, nasehat, dan semangat serta kasih 

sayangnya dengan tulus ikhlas. Penulis berharap dengan penulisan skripsi 

ini dapat menjadi awal kesuksesan dalam membahagiakan beliau. 

Terimakasih sudah menjadi orang tua terbaik dari yang terbaik buat kita. 

8. Mbak Anis, bang Adi selaku kakak pertama dan Mas Najib, Tante selaku 

kakak kedua yang selalu memberikan dorongan kepadaku untuk tetap 

semangat meraih cita-cita dan impianku. 

9. Kak Jeni, Mas Abi, Mas ian, dan dek Arda yang telah memberikan 

keceriaan disela- sela ante menyusun proposal ini. Serta Mas Aris yang 

senantiasa memberikan semangat dan do’a. 

10. Keluarga besar dari bapak dan ibuku dan keluarga besar warung ijo 

barokah kaliwungu yang selalu mendoakan dan mendukungku. 

11. Sahabat-sahabat SMA khususnya keluarga DF : tita, feri, desy, ryan, 

maida, ida dan keluarga D’drim : intan, dina, dan maltha, dan  yang selalu 

memberikan perhatian dan semangat kepadaku sampai saat ini. Kalian 

teman lamaku dan aku berharap kita teman lama, selama-lamanya. 

12. Teman-teman seperjuangan di FE UNISSULA angkatan 2012, khususnya 

sahabat-sahabatku atau yang sering disebut dengan geng toa, geng motor, 

geng sumur atau apalah itu, okta, Indah, Juliae, Umi, Iin, Mezi, Nita, Atik 
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dkk, Nungki dkk, Paras dkk, kelompok 6 KKU, terimakasih atas dukungan 

kalian selama ini serta perhatian yang kalian berikan padaku, semoga 

selangkah lagi kita sudah di tempat dimana yang pernah kita impikan 

selama ini, semoga persahabatan ini tak putus sampai di toga. I love you 

all besties 

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah 

memabantu dalam penyusunan proposal ini. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat banyak 

kekurangan mengingat keterbatasan penulis. Namun, berkat upaya serta bantuan 

dan dorongan dari beberapa pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal 

penelitian ini. 

Semoga proposal ini dapat memberikan manfaat dan menambah 

pengetahuan bagi penulis dan pembaca. 

 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

       Semarang, 17 Februari 2016 

         

 

 

 

  


