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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, maka Allah 

akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang 

menjadikan mudah urusan orang lain, maka Allah akan memudahkannya di dunia 

dan di akhirat”(HR. Muslim). 

 

Pahlawanku belum mati, Pahlawanku sedang berusaha 

manafkahi keluarganya, Pahlawanku adalah inspirasiku, 

Wahai pahlawan terima kasih atas contoh dan pelajaran 

hidup yang telah engkau berikan. 

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk: 

Ibu dan almarhum Ayahtercinta yang tiada hentinya mencurahkan kasih 

sayangnya. 

Kakak-kakaku, yang penulis sayangi. 

Serta sahabatku dan orang yang selalu manemani penulis dalam suka 

maupun duka. 

Terimakasihku atas semua yang kalian berikan……. 
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Skripsi ini dengan judul “AKUNTANSI SUMBER DAYA 

MANUSIA:DETERMINAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP REPUTASI 

PERUSAHAAN” 

Adapun punyusunan Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.Penulis menyadari bahwa Pra Skripsi 
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telah bersedia meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran 

memberikan bimbingan, nasehat serta arahan kepada penulis yang 
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pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi 
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Agung yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada 

mahasiswa. 
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maupun materiil, serta yang selalu sayang dan mendoakan saya agar 



 

 

vii 

 

mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi orang yang sukses di 

dunia dan di akhirat. 

7. Terima Kasih kepada Abid Paripurna F, Atin Kholisah, 

DediRaharjo,dan Abd Rahman Hasan selaku kakak yang sangat 

penulis sayangi yang senantiasa memberikan dukungan serta doanya 

sehingga penulis dapat melaluinya dengan lancar. 
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11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

membantu secara langsung maupun tidak langsung. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan pra skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan 

pengalaman.Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun untuk menyempurnakan pra skripsi ini sehingga dapat bermanfaat 

bagi semua pihak yang membutuhkan. 
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