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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO
 Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan 

dilempari dengan batu, tapi membalas dengan buah.  (Abu Bakar Sibli)

 jika dirimu dalam masalah, Allah tidak memintamu untuk memikirkan 

jalan keluar, cukuplah bersabar, berdoa, dan berikhtiar. Karna Allah Maha 

Tau sebelum engkau mengucap dan memintanya.

 Jangan pertaruhkan gelar dan jabatanmu untuk menunjukkan 

kekuasaanmu di mata manusia, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas 

segala kuasa.



Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

 Bapak dan Ibuku tercinta, juga kedua kakakku tersayang 

terimakasih atas jerih payah yang diberikan demi pendidikan 

yang terbaik dan do’a yang tiada henti.

 Sahabat-sahabatku yang selalu memberi semangat dan do’a

 Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

 



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi 

yang berjudul “Pengaruh Konservatisme Akuntansi, dan Efektivitas Komite 

Audit dengan Konsep Amanah sebagai Variabel Moderasi terhadap Manajemen 

Laba”

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai Gelar 

Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi.

Selama pengerjaan 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 Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Rustam Hanafi, SE., M.Sc., Akt.,CA 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 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. Kedua orang tua tercinta, kedua kakak saya yang tersayang terima kasih telah 

memberikan didikan, motivasi, suport, bimbingan,dan pengorbanan yang sangat 

luar biasa serta do’a yang tiada henti.

8. Saudara seperjuanganku Dwi octa Erfiana, Dwi Naety Anggraeni, Efita 

Rahmawati, Eka Imro’atus Sholekah ,Fina Nidurrohman terima kasih atas semua 

canda tawa, suka duka, kekompakan kita, kegokilan kita, kesederhanaan kita. 

Terima kasih sudah saling menyuport, saling mendukung, saling menjaga, saling 

mengerti, saling membantu.

9. Keluarga satu kontrakan May Linda (Mek), Widi F (Idi), Lutfiana (Pilut), Galih, 

dan Jami’ terima kasih sudah menjadi teman yang as always absurd bersama, 

ketika suka dan duka yang selalu ada, canda dan tawa kalian tidak akan 

terlupakan, terima kasih sudah saling membantu saling berbagi saling mengerti.

10. Teman-teman advanture ku Linda Surya, Putri, Husnia, dan teman baru yang 

lainnya, terima kasih sudah mengenalkanku kepada alam ciptaan Allah yang 

tidak bisa didustakan karna keindahannya.

11. Teman-teman Akuntansi angkatan 2013 terimakasih atas motivasi dan kebaikan 

kalian selama ini.

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

membantu dalam penulisan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan 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 skripsi ini terdapat kesalahan, mengingat keterbatasan pengetahuan 

peneliti.



Akhirnya peneliti berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-

pihak yang membutuhkan.

Semarang, 05 September 2017

Peneliti

Dyah Ayu Belasari




