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KATA PENGANTAR 

 

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

kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Kepemilikan Manajerial terhadap 

Perataan 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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kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang 
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ME selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, 

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

yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis 

haturkan alhamdulillah atas kekuatan Allah SWT yang telah mencurahkan 

anugerahnya, sholawat, dan salam semoga tetap tercurahkan dan dilimpahkan 

kepada Nabi Muhammad SAW, dimana Beliau menjadi uswatun hasanah bagi 

seluruh umat manusia di dunia.  
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yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada : 

 

http://mercubuana.ac.id/



vi 
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7. Seluruh teman-teman angkatan 2015, teman sepermainan Alda, Novita, 

Widiya, Rina, Desi, Krisna, Restu, Septian, Adi, Yoga dan khususnya Kris 

Aji Kusuma yang telah memberi kesan, bantuan, saran dan support kepada 

penulis selama kuliah di Universitas Mercu Buana. 

8. 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 

yang membangun dari berbagai pihak. 
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Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan khususnya 

bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Akhir kata dengan segala ketulusan dan 

kerendahan diri, penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam 

skripsi ini. 
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