
DAMPAK ADOPSI IFRS TERHADAP PERUBAHAN
VALUE RELEVANCE DALAM INFORMASI

AKUNTANSI

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia)

Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan

mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi

Disusun Oleh:
Lailatul Rohiyah

NIM : 3.14.012.0.4352

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEMARANG
2016



ii



iii



iv



v

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah : 5)

“Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR. Thabrani, Darutquni)

“Menjadi yang terbaik bukanlah suatu keharusan, tetapi berbuat yang

terbaik adalah suatu kewajiban”

Karya ini kupersembahkan untuk:

 Ayah danibutercinta

 Kakak-Kakakku tersayang

 Semuasahabatdanteman-teman

 Almamatertercinta UNISSULA
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