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 Segala puji dan bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

karunia-Nya yang tidak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan judul “Pengaruh Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba ( Studi 

Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia)”. Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 
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ingin berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan 

skripsi ini terutama kepada : 
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memberikan dukungan secara moril hingga materill sehingga ananda dapat 
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8. Seluruh teman-teman yang telah memberikan dukungan, semangat, 

bertukar ilmu dan saling mendoakan. Terutama kepada sahabat-sahabat 

yang telah menemani dalam suka dan duka, bercanda dan bermain 
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10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan 

karya ilmiah sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan 

baik. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh 
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