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MOTO DAN PERSEMBAHAN

الرَّحِيْمِالرَّحْمَنِاللهِبِسْــــــــــــــــــمِ
Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah
Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia 

Yang mengajar manusia dengan pena, 
Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya

(QS: Al-‘Alaq 1-5)

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
(QS: Ar-Rahman 13)

Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang 
yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat

(QS: Al-Mujadilah 11)

“Do not put off doing a job because nobody knows whether we can meet tomorrow or 
not.”

Persembahan :

 Ku persembahkan karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang tiada 
pernah hentinya selama ini memberi semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih 
sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani 
setiap rintangan yang ada di depanku.

 Teruntuk kakakku tersayang yang selalu memberi semangat dan nasehat 
kepadaku

 Teruntuk seseorang yang masih menjadi rahasia Illahi, yang pernah singgah 
terimakasih untuk semuanya yang pernah tercurah untukku. 



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Salam dan sholawat kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai 

penerang kalbu bagi setiap umatnya.

Usulan Penelitian Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan 

mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi.

Selama pengerjaan Usulan Penelitian Skripsi penulis banyak mendapatkan 

bimbingan, saran dan kerja sama dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis banyak 

mengucapkan terima kasih kepada :

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

EkonomiUniversitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Dr. Dra. Winarsih., M.Si selaku ketua Jurusan Program Studi Akuntansi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Sri Anik, S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan 

pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Usulan Penelitian Skripsi.

4. Dr. Kiryanto, SE.,Akt,M.Si. selaku Dosen Wali yang telah memberi semangat 

dan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi.

5. Bapak  dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 



6. Seluruh Staf  Pengelola Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang senantiasa memberikan pelayan yang baik selama ini.

7. Bapak, Ibu,dan Kakak tersayangsegala untaian doa, kebutuhan yang tak 

ternilai, kasih sayang dan semangat yang diberikan untukku.

8. Perusahaan PT.PERKEBUNAN NUSANTARA IX serta seluruh pimpinan 

dan pegawai Satuan Pengawas Internal (SPI) yang ikut andil besar dalam 

pelaksnaan penelitian ini.

9. Sahabat-sahabatku Diyah Nitami, Tya, Adji, Soto, Ning, Botit, Piyul, Ayu, 

Fina, Fita, Eka, Octa, dan teman-teman kost putri solo terimakasih atas 

semangat dan dukungannya.

10. Teman-teman Akuntansi angkatan 2013 terimakasih atas motivasi dan 

kebaikan kalian selama ini.

11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah 

membantu dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini masih 

banyak kekurangan, untuk itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun untuk kesempurnaan penulisan ini.Peneliti juga memohon maaf apabila 

dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini terdapat kesalahan, mengingat 

keterbatasan pengetahuan peneliti.

Akhirnya peneliti berharap semoga Usulan Penelitian Skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan
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