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Yang bertanda tangan di bawah ini: 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

 

Bismillahirrahmanirrahiim 

 

تُمْ  لَئِن َربُُّكمْ  تَأَذَّنَْ َوإِذْ  ۖ ْ ََلَِزيَدنَُّكمْ  َشَكر  تُمْ  َولَئِن   لََشِديدْ  َعَذابِى إِنَّْ َكفَر 
 

“Dan (ingatlah) ketika Tuhamu memaklumkan ‘Sesungguhnya jika kamu 

bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu 

mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih’.” 

(Q.S. Ibrahim : 7) 

 

 

 

 

 

Karya sederhana ini kupersembahkan kepada: 

 Allah SWT 

 Ayahanda tercinta (Alm.) La Aya 

 Ibuku tercinta Wa Saeda 

 Seluruh keluarga besarku tercinta 

 Sahabat-sahabatku yang tersayang 

 Keluarga besar Fakultas Ekonomi Unissula 
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penulis juga menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 



vii 
 

1. Ibu Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Bapak Rustam Hanafi, SE, M.Sc., Ak selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Imam Setijawan, SE, MS.Ak, Akt selaku Dosen Pembimbing yang 

telah meluangkan waktu dan dengan sabar membimbing dan mengarahkan 

penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
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