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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Keyakinan dan kedisiplinan adalah modal dalam menuju sukses.

Pada hakekatnya tiada manusia yang bodoh bila ada kesungguhan.

Langkahmu adalah ibadahmu dan masa depanmu adalah bukti

kesuksesanmu.

Hidup bagaikan perlombaan bila kita memenangkan lomba itu

maka kita mengerti apa arti hidup.

Jika kita bisa menjadi yang terbaik maka jadilah yang terbaik.

Satu hal yang pasti, yang dapat menolong dirimu adalah dirimu

sendiri.

Karya Ini saya persembahkan kepada :

Bapak dan ibu tercinta, atas doanya yang tiada henti

Teman-teman seperjuangan dan sepenanggungan

Pada diri sendiri yang telah berusaha

Almamater tercinta
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KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan

rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang

berjudul “Analisis Perbedaan Manajemen Laba Sebelum dan Sesudah

IFRS(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2009-2014)“.

Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir pada Fakultas

Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis

menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi banyak pihak-pihak yang telah

mendukung serta memotivasi agar cepat menyelesaikan dengan tepat waktu,

sehingga penulis pada kesempatan kali ini mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, Msi, Ph.D selaku dekan fakultas ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung.

2.Bapak Rustam Hanafi, SE, MSc, Akt, CA selaku ketua jurusan fakultas

ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

3. Ibu Dr. Hj. Indri Kartika, M.Si., Akt, CA selaku dosen pembimbing, yang telah

meluangkan waktunya dengan sangat sabar untuk memberikan bimbingan,

motivasi, masukan-masukan, pengarahan dan saran yang sangat berguna bagi

penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
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4. Kedua orangtua saya dan saudara-saudara saya yang telah memberikan

dorongan baik materil dan moril, agar dapat menyelesaikan skripsi tepat

waktunya.

5. Ahmad Selo Kusuma, Eko Yulianto, Deni Kurniawan, Ahmad Muhajirin,

Marisa Ayuningtias, Istiqomah, serta semua sahabat-sahabat saya seangkatan

Akuntansi 2011, teman berbagi suka dan duka serta pihak yang telah

mendukung dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. keritik bersifat membangun agar dapat membantu karya selanjutnya.

WassalamualaikumWr. Wb.

Semarang, 11 Maret 2016.

Penulis

Ady Ristianto


