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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah
selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sesungguhnya (urusan) yang lain dan

hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”
(Al- Insyiroh: 6-8)

“...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga
mereka mengubah keadaan pada diri mereka sendiri...”

(Q.S Ar Ra’d ayat 13)

“Belajar dari hal yang paling menyakitkan, dapat membuat pribadi kita lebih
dewasa lagi untuk kedepannya, tau bagaimana bersikap yang seharusnya dan tau

bagaimana seharusnya bertindak.”
(Penulis)

“Man Jadda Wa Jada”
Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil

Karya kecil ini kupersembahkan untuk :

 Orang tuaku tercinta: Muh. Nuh Arifin SE, (Almh) Any Saputri Wonua
Halip SE, dan Yayu Rahayu SE, MM

 Seluruh keluarga besarku tersayang yang selalu mendukung dan
mendokanku

 Sahabat-sahabatku yang luar biasa yang selalu menyupport tiada
hentinya

 And the last for special someone in my life, it's you
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KATA PENGANTAR

Alhaamdulillah, puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan

kehadirat ALLAH S.W.T atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “DAMPAK IFRS TERHADAP

PRINSIP KONSERVATISME AKUNTANSI (Studi Kasus Pada Perusahaan

Manufaktur yang Terdaftar di BEI)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu

syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada Fakultas

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan kerja keras dan semangat untuk

menghasilkan karya yang dapat berguna untuk pengembangan kajian ilmu

pengetahuan, khususnya Akuntansi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak

mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan

serta do’a dari berbagai pihak selama penyususnan skripsi ini. Pada kesempatan

ini penulis hendak menyampaikan terimakasih kepada:

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

2. Dra. Winarsih SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi.

3. Bapak Dr. H. Kiryanto, SE, M.Si., Akt, CA selaku dosen pembimbing

yang dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, motivasi, semangat

dan koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak Imam Setijawan, SE, Akt, M.S. Ak selaku Dosen Wali yang telah

memberi semangat dan motivasi dalam proses penulisan pra skripsi ini.
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5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas ekonomi Universitas Sultan Agung

Semarang yang telah memberikan bekal beberapa pengetahuan sebagai

pedoman dalam penulisan pra skripsi.

6. Seluruh Staff, karyawan TU, Petugas Administrasi dan seluruh Pegawai

Fakultas Ekonomi yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah

membantu penulis selama proses kuliah di FE tercinta ini.

7. Orang Tuaku tercinta Bapak Muh. Nuh Arifin SE, Ibu (Almh) Any Saputri

Wonua Halip SE dan Ibu Yayu Rahayu SE, MM, juga kedua adikku

tersayang Auliyah Ariany Arifin dan Ananda Arya Arifin

8. Keluarga besarku tercinta yaya, ibu tua, oma, mamski, tante cenceng, tante

kiki, tante leni, tante anti, tante iin, rini, om adi, om ian, om rebi, om enal,

om ilam, om isman dan keluarga besar Soeleman yang telah memberikan

curahan kasih sayang, untaian do’a dan motivasi yang tiada hentinya

membuat penulis lebih semangat lagi.

9. Erik Henriawan S.I.Kom terimakasih atas semangat dan motivasinya serta

senantiasa menemani penulis dalam suka maupun duka, yang siap

direpotkan kesana kemari namun kadang menjadi orang paling

menyebalkan kalau bahas masalah skripsi tapi selalu sabar kena semprot

kalau penulis lagi bad mood.

10. Sahabat-sahabat perantauanku Danita Sabir, Rezky Ayu, Zainab Masitha,

Hardianty Munawir, Rezah Trisnayuli, Sitti Khadijah, Andriani Saputri,

Wa Ode Orina, Sulfikar Adi Bakti, Safril Aliyatno, Muhammad Wahyu,
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