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Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-

Nya kepada saya sebagai hamba-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul “Analisis Pengaruh Kepemilikina Manajerial, Profitabiltias, 

Likuiditas, dan Solvabilitas terhadap Peringkat Obligasi (Studi Empiris 

Pada Perusahaan Manufaktur yang di Peringkat PT. PEFINDO dan 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2016)”. Skripsi ini 

merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unversitas Mercu Buana. 

 Penyususnan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan 
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M.Ak, CA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, 

bimbingan, semangat, pengetahuan dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat 

yang telah diberikan kepada penulis. Selain itu, penulis juga ingin berterima kasih 

pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada : 

1. Orang tua tercinta, (Alm) Bapak Marsono dan Ibu Hj.Sarti yang telah 

memberikan semangat, doa dan dukungan moral dan material yang tiada 

henti-hentinya kepada penulis seta memberi semangat dan memberikan 

banyak inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas 

Mercu Buana. 
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3. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si, CA, CIPSAS, CMA selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

4. Bapak Dr. Ferdinal SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

5. Seluruh dosen dan staff Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya. 

6. Kepada kekasih Metha Maramiss Nurhadi yang selalu memberikan 

dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini. 

7. Kepada sahabat seperjuangan penulis “Mau Ayoo” (Elfandino HF, Heru 

Ramadhon, Khansa Rachmalla, Maidina Dwi Chintya, Muhammad 

Maulana, Patma Setiawati dan Winda Novianti) yang selalu memberikan 

dukungan serta support dikala susah dan senang di kampus setiap harinya 

dalam menyelesaikan skripsi ini untuk bisa wisuda bersama. Semoga kita 

semua menjadi orang sukses dimasa mendatang. 

8. Seluruh teman-teman Akuntansi angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan 

satu persatu atas kebersamaan selama menuntu ilmu dikampus tercinta 

9. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima 

kasih atas bantuan, motivasi serta doanya. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik 
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