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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

Berproses, Terbentur terbentur terbentuk. 

Jika kau melakukan hal yang biasa hasil atau capaianmu ajan biasa pula, tetapi 

bila kau lakukan hal yang luar dari kebiasaan (tidak biasa) maka proses tidak akan 

berbohong pada hasilnya  

Man jadda wajada, 

Barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. 

Man shobaro zafiro, 

Barang siapa bersabar maka dia akan beruntung. 

Man saaro ‘alaadarbiwashola, 

Barang siapa berjalan di jalan yang benar maka dia akan sampai. 

 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

 Kedua orang tuasaya Bapak Munif dan Ibu Sri Jumiati. 

 Kakak saya tercinta Feruntika Tiara Putriati, SE. 

 Sahabat-sahabat saya Rojum. 

 Keluarga Firdaus Choir UNISSULA. 

 KeluargabesarBEM FE UNISSULA periode 2014-2015. 

 Keluarga besar BEM PT UNISSULA periode 2016-2017. 

 Keluarga besar Aktivis UNISSULA. 

 



 
 

 
 

KATA PENGANTAR 

 
Assalamualaikum Wr. Wb 

 Syukur Alhamdulillah segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT 

yang telah memberkan nikmat iman Islam dan senantiasa melimpahkan karunia-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas Skripsi yang berjudul “Analisi 

Perbedaan Return dan Risiko Saham, Perataan Laba Pada Perusahaan Sebelum 

dan Sesudah Konvergensi Internasional Financial Reporting Standards (IFRS)”.  

(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

Tahun 2009-2014) sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program 

Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. Serta shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada 

junjungan kita, Nabi Muhammad SAW juga kepada keluarga, para sahabat dan 

para pengikutnya. Terselesaikannya  Skripsi ini juga berkat banyak pihak 

yang berperan dalam memberikan bimbingan, arahan, saran dan kritik, serta 

semangat juga pihak-pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak 

langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya. 

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih 

kepada: 

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

UNISSULA yang telah memberikan segala ilmu, motivasi, nasehat, dan 

bantuan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. 



 
 

 
 

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

yang telah memberikan segala ilmu, motivasi, nasehat, dan bantuan yang 

telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

3. Ibu Lisa Kartika, SE.M.Si, Akt, CA selaku dosen pembimbing yang dengan 

sabar memberikan bimbingan, masukan, motivasi, semangat dan koreksi 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

4. Para Dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bekal ilmu 

pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi 

UNISSULA. 

5. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan 

Agung, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat 

bagi penulis. 

6. Kedua Orang Tua penulis Bapak Munif dan Ibu Sri Jumiati yang selalu 

mendukung dan memberikan semangat, motivasi serta tiada hentinya yang 

selalu mendoakan penulis di setiap waktu agar mendapatkan ilmu yang 

bermanfaat dan menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. 

7. Kakak saya Feruntika Tiara Putriati, SE. yang telah memberikan motivasi, 

semangat serta selalu mendoakan atas kesuksesan adik nya ini. 

8. Sahabat-sahabatku di tanah perantauan “rojum”, teman-teman di BEM FE 

UNISSULA periode 2014-2015, kompak dalam memberikan semangat dan 

memotivasi satu sama lain. 

9. Sahabat-sahabat di BEM PT UNISSULA, Aktifis UNISSULA. 

10. Sahabat-sahabat saya yang tergabung dalam Paduan Suara Mahasiswa 



 
 

 

UNISSULA Firdaus Choir, beserta pengurus dan anggota berbagai angkatan. 

11. Pihak-pihak yang dipandang berjasa dalam penulisan skripsi ini yang tidak 

mungkin untuk disebutkan satu persatu yang semoga kita senentiasa diberikan 

keberkahan selalu. 

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan 

saran yang membangun bagi semua pihak, penulis harapkan demi perbaikan yang 

berkelanjutan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang membutuhkan di kemudian hari. Terimakasih. 

WassalamualaikumWr. Wb 

Semarang,24 Februari 2017 

 

 

Jalu Abilowo  

 

 


