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MOTTO 

 

“Sesungguhnya dibalik kesulitan selalu ada kemudahan” 

 

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 

sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

(QS. Al-Insyiraah: 5-6) 

 

 

 

“……KAKI YANG AKAN BERJALAN LEBIH JAUH… 

TANGAN YANG AKAN BERBUAT LEBIH BANYAK DARI 

BIASANYAA…. 

MATA YANG AKAN MENATAP LEBIH LAMA…. 

LEHER YANG AKAN LEBIH SERING MELIHAT KE ATAS…. 

LAPISAN TEKAD YANG SERIBU KALI LEBIH KERAS DARI 

BAJA… 

DAN MULUT YANG AKAN SELALU BERDO’A…” 

- 5 CM 
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PERSEMBAHAN 

 

Ungkapan hati sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasihku 

Alhamdulillahirobbil”alamin..... 

Tiada kata yang terindah yang ingin aku ucapkan selain ungkapan rasa 

syukur kepada sang pencipta, kini akhirnya aku telah sampai ke titik 

ini, ini hanya secuil keberhasilan yang Engkau hadiahkan kepadaku... 

Tak henti-hentinya aku mengucapkan rasa syukurmu Ya Allah... 

Tak lupa sholawat serta salam kepada Nabi Agung Nabi Muhammad 

SAW dan para sahabat-sahabatnya yang mulia. 

Semoga karya sederhanaku ini menjadi amal sholih bagi diriku sendiri 

dan menjadi kebanggaan bagi kedua orangtuaku dan keluargaku. 

Ku persembahkan karyaku ini untuk kedua orangtuaku yang selalu 

memberikan motivasi, dorongan, dan doa yang tak pernah henti-

hentinya mendoakan putrimu ini, bagiku orangtuaku adalah segala-

galanya.... 

(Kunarti, S.Pd.I dan Musyaddad, S.Pd.I) 

Kepada kakak dan adekku tercinta yang sungguh luarbiasa 

memberikan support selama ini, semoga kalian berdua dapat 

menggapai keberhasilan dikemudian hari. 

Kepada temen-temen seperjuangan yang khususnya rekan-rekan 

Ekonomi Islam 2012 “B” yang tak bisa ku sebutkan satu persatu 

terimakasih yang tiada tara ku ucapkan kepada kalian. 

Kepada teman-teman KKN kelompok 08 Desa Winong-Pati yang 

tidak bisa ku sebutkan satu persatu (mbok dhe, inung, tante siska, 

manyun,fitroh dkk), terimakasih untuk keceriaan yang singkat namun 

sangat berkesan dalam hembusan nafas, semoga kita bisa menjalin 

silaturrohmi ini sampai kelak kita tua...Amin... 

Kepada sahabat-sahabatku tersayang (diyun, popo, ucup),terimakasih 

banyak atas supportnya selama ini, canda tawa kalianlah sebagai obat 

dikala pikiran ini mulai lelah... 

Kepada anak-anak kos Pak Doel yang selalu ceria disegala macam 

kondisi dan situasi (Sarifa, rika, ila’, zuli hoha, atik, nani, vita, panda, 

nadia dkk). 

 

Akhir kata, semoga skripsi ini membawa kemanfaatan bagi semua 

orang. Amiiinn ..... 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrohmanirrohim,,,, 

Alhamdulilah, segala puji bagi Allah SWT dan rasa syukur yang besar atas 

segala kenikmatan yang selama ini Engkau berikan kepada hamba. Akhirnya 

penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. dan penulis sadar bahwasanya 

semua itu tidak bisa lepas dari pertolongan-Nya. 

Iringan sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi 

Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-Nya atas jasa dan perjuangan 

besar Beliau penulis dapat menikmati sedikit ilmu pengetahuan tentang ajaran dan 

tuntuna agama islam. 

Dengan mengucapkan alhamdulillahorobbil’alami, skripsi ini disusun 

dengan judul “Pengaruh Struktur Corporate Governance, Audit Tenure, Dan 

Spesifikasi Kantortan Audit Terhadap Integritas LaporanKeuangan Pada 

Perusahaan Yang Tergabung Dalam JakartaIslamic Index (JII) Tahun 2011-2014” 

yang telah disusun dengan sungguh-sungguh sehingga memenuhi salah satu syarat 

guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 (satu) Program Studi Ekonomi Islam 

Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus. 

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan 

saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terealisasikan. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang 

terhormat : 

1. Bapak Dr. FathulMufid, M.S.I, selakuketua STAIN Kudus yang telah 

merestuipenulisanskripsiini. 

2. Bapak Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc. M.S.i, selaku Ketua Jurusan Syariah 

dan Ekonomi Islam STAIN Kudus yang telah memberikan persetujuan dalam 

penulisan skripsi ini. 

3. Bapak Dr. Nor Hadi, SE, MSI. Akt., selaku dosen pembimbing, yang 

senantiasa memberikan arahan positif kepada penulis. 

4. Dosen-dosen pengampu mata kulia yang membimbing selama ini, 

kepegawaian kajur, akademik dan kepegawaian perpustakaan STAIN Kudus. 




