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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, 

dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan 

itu buah-buahan sebagai rejeki untukmu, karena itu janganlah kamu mengadakan 

sekutu-sekutunya bagi Allah SWT, padahal kamu mengetahui.                          

(Al-Qur’an : Surat Al-Baqarah ayat 22) 

 

Pahlawan bukanlah orang yang berani meletakkan pedangnya kepundak lawan, 

tetapi pahlaan sebenarnya adalah orang yang sanggup menguasai dirinya dikala  

ia marah. 

(Nabi Muhammad SAW) 

 

 

 

 

Skripsi ini saya persembahkan kepada: 

1. Ayah dan ibu yang telah memberikan fasilitas yang lengkap untuk 

mengerjakan skripsi ini, dan do’a yang tiada putus. 

2. Kakak dan keponakan-keponakan yang telah memberikan semangat dan 

dukungannya. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalammualaikum Wr. Wb. 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta 

karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal 

penelitian ini. Proposal penelitian ini merupakan salah satu syarat penulisan 

skripsi guna menyelesaikan studi strata satu pada Fakultas Ekonomi Jurusan 

Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

 Dalam menyusun proposal ini penulis tidak lepas dari bantuan berbagai 

pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih 

kepada : 

1. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, MSi, PhD., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

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

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Ibu Sri Dewi Wahyundaru,SE,Msi,Ak,CA.,  selaku dosen pembimbing yang 

telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan 

bimbingan, pengarahan dan dukungan kepada penulis dalam penulisan 

proposal ini hingga selesai. 

4. Bapak-Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah membantu memberikan 

ilmunya, mulai dari awal perkuliahan sampai sekarang. 

5. Karyawan-karyawan Fakultas Ekonomi yang senantiasa melayani para 

mahasiswa sepenuh hati. 
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6. Papa dan Mama tercinta yang selalu berjuang dalam memberikan seluruh 

tenaga, doa, dukungan dan semangat serta kasih sayangnya dengan tulus 

ikhlas. Terimakasih sudah senantiasa mendukung dan mendoakan putrimu ini. 

Maafkan putramu ini karena belum bisa membahagiakan Papa Mama hanya 

ini yang bisa kulakukan untuk meraih cita-cita dengan menyelesaiakan 

pendidikan ,untuk meraih gelar sarjana. Penulis berharap dengan penulisan 

skripsi ini dapat menjadi awal kesuksesan dalam membahagiakan beliau. 

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

7. Mas Adit , Adek Greva, dan Nita  yang telah menjadi keluarga terbaik 

untukku terimakasih atas dukungan dan doa yang telah kamu berikan untuk 

mbakmu ini. 

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

sahabat-sahabat terbaikku: Faris, Guntur, Ahsin, Bagus, Ojan, Prima, Rahmat . 

Serta teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 

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

membantu dalam penyusunan proposal ini. 

 Dalam penyusunan proposal ini peneliti 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. 
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