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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“MOTTO 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila telah selesai 

(urusan dunia) bersungguh - sungguhlah (dalam beribadah). Dan hanya kepada 

Tuhanmu-lah berharap” (QS. Al-Insyirah: 6-8). 

 

“Barangsiapa bersungguh - sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 

untuk dirinya sendiri”  (QS. Al-Ankabut: 29). 

 

 

 

  

Mengapa kita terjatuh, karena kita diajarkan untuk bangkit kembali 

 ( Penulis ) 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

Alm. Ayahanda dan Alm. Ibunda tercinta 

Kakak – adik-adik ku tersayang 

Sahabat - sahabat 

                Almamater UNISSULA 
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 Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan taufik, hidayah dan anugerahNYA dan shalawat serta salam 

penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga skripsi 

yang berjudul: Faktor-Faktor Yang Memepengaruhi Pengendalian Diri Akuntan 

Dan Pengaruhnya Kepada Kekhawatiran Persepsi  Melalui Resiko Persepsian 

Akuntan Dalam Situs Jejaring Sosial (Studi pada kantor akuntan publik di kota 

semarang) ini dapat terselesaikan dengan baik. 

 Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan program 

Sarjana S-1 pada Fakultas Ekonomi Sultan Agung Semarang. Selama proses 

penyelesaian skripsi ini , penulis merasa masih terdapat kekurangan dan hambatan 

dalam skripsi ini. Namun penulis merasa sangat terbantu karena memiliki keluarga, 

sahabat, dosen pembimbing yang memberikan kontribusi yang tidak ternilai. Dengan 

segala bantuan, bimbingan dan doa restu sampai tersusunya skripsi ini, penulis ingin 

mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat : 

1. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, MSi, Ph.D selaku Dekan, Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. 

2. Bapak Rustam Hanafi, SE, MSi,Akt,CA selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung  

3. Ibu Sri Dewi Wulandaru,SE, MSi, Akt. selaku dosen pembimbing, 

terimaksih atas segala kesabaran, bimbingan, ilmu yang diberikan, 

motivasi, do’a semangat dan pengalaman yang berharga selama proses 

penyusunan skripsi ini sehingga penulis selalu mendapat ilmu baru dan 

skripsi ini dapat terselesaikan dengan sebaik mungkin. 

4. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang 

selama ini tak kenal lelah mentransfer ilmu khususnya kepada peneliti serta 

kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

keseluruhan, peneliti menyadari bahwa peneliti belum mampu membalas 
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jasa dari Bapak dan Ibu Dosen. Peneliti hanya mengucapkan terimakasih 

sebesar-besarnya atas bimbingan dan didikanya selama ini. 

5. Teruntuk keluarga  tersayang. Terimakasih untuk selalu menguatkan dalam 

setiap lantunan do’a. Keringat, jasa dan pengorbanan untuk selalu 

memberikan terbaik untuk penulis,  membangkitkan semangat motivasi dan 

dukungan selalu. Semoga Allah selalu memberikan rahmat, perlindungan  

dan limpahan kasih sayangNYA. Amin 

6. Teman-teman dan para sahabat yang selalu memberikan dukungan,  

motivasi, do’a untuk selalu  semangat dan berjuang . 

7. Seluruh Staf  Tata Usaha yang telah membantu peneliti dalam kelancaran 

urusan akademik. Terimakasih atas bantuanya. 

 

Usulan peneliti skripsi ini masih jauh dari sempurna, walaupun telah 

menerima banyak bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan- kesalahan 

dalam usulan penelitian skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan 

bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih 

menyempurnakan penelitian skripsi ini. 
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