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KATA PENGANTAR 

 

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

Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Financial Leverage, Kebijakan Dividen, Ukuran Perusahaan, dan 

Kepemilikan Publik Terhadap Perataan Laba (Studi Empiris: Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)”. 

Skripsi ini merupakan syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

 Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas 

dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman 

penulis. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan 

yang sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Ibu Fitri Indriawati, 

SE.,M.si.,CSRS selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, 

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

bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dalam 

kesempatan ini penulis hanturkan alhamdulillah atas kekuatan Allah SWT yang 

telah mencurahkan anugrahnya dan ingin berterimakasih pada semua pihak yang 

telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada: 

1. Orang tua yang sangat hebat dan luar biasa yang sangat penulis cintai, Ibu 

Asmuni Anis, Amk, Kakak laki-laki penulis (alm) Frechicco Verasando dan 

Feranz Bonny Akbar yang sangat penulis sayangi. Terimakasih atas segala doa 

http://digilib.mercubuana.ac.id/



vi 
 

yang tulus, cinta dan kasih sayang yang selalu dicurahkan, semangat, nasihat, 

motivasi, hiburan serta dukungan moral dan material kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

2. Prof Dr. Ngadino Surip, MS selaku Rektor Universitas Mercu Buana dan DR. 

Hadri Mulya., M.Si. selaku Wakil Rektor Universitas Mercu Buana beserta 

jajarannya. 

3. Bapak Dr. Harnovinsah, SE.,Ak.,M.Si.,CA.,CIPSAS.,CMA.,CSRS selaku 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta. 

4. Bapak Dr. Fardinal, SE., M.Si., CA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta. 

5. Seluruh Pimpinan, Dosen, dan Staff  Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Mercu Buana yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima 

kasih atas doa serta ilmu yang telah diberikan kepada penulis. 

6. Keluarga Besar Mahasiswa Akuntansi. Terimakasih atas semua 

pembelajarannya, suka dukanya, canda tawanya, segala pengalaman yang telah 

diberikan. 

7. Sepupu penulis Ikhwan Ghiffari Ibrahim, Tante penulis Siti Asiyah Anis, Paman 

penulis Herry Ibrahim serta Pengasuh penulis Mba Siti yang selalu menyayangi 

penulis. Terimakasih atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada 

penulis. 

8. Teman seperjuangan sejak awal kuliah sekaligus sahabat penulis Nurtieka 

Apriliani, Nadhifa Hanan M, dan Lintang Kejora. Terimakasih atas 
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kebersamaan, motivasi, semangat, dukungan, bantuan serta doa yang selalu 

diberikan kepada penulis. 

9. Sahabat penulis Suci Maulidiyah. Terimakasih atas motivasi, bantuan, 

kebahagian dan waktu yang selalu siap untuk menemani penulis menyusun 

skripsi. Sahabat dari SMA penulis Nadira Maurizka Kuputri. Terimakasih atas 

semua motivasi, waktu dan doa yang selalu diberikan kepada penulis. 

10. Pandu Priasticho. Terimakasih atas segala kebersamaan, dukungan, motivasi, 

do’a serta waktu yang diberikan untuk menemani penulis selama menyelesaikan 

skripsi ini.  

11. Seluruh teman-teman akuntansi 2015 khususnya Ivan, Gagas, Apip, Regita, 

Aswi, Fina, Lulu, Dzurriyadan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan 

satu persatu. Terimakasih telah memberikan ilmu, bantuan dan penghibur 

selama masa-masa perkuliahaan. Ibnu Soleh. Terimakasih atas segala bantuan, 

waktu, dan ilmu yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

12. Teman-teman satu bimbingan Yoga, Thayyibah, Asha, Evri, Wulan yang telah 

membantu penulis. 

13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih 

atas bantuan dan doanya untuk penulis selama mengerjakan skripsi ini. 

  

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, baik dalam isi maupun penyajiannya dikarenakan terbatasnya 

pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan segala bentuk saran dan masukan bahkan kritik yang membangun 
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dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan khususnya bagi penelitian yang akan datang. 

 

         

Jakarta, 29 Januari 2019 

        

 

        Aulia Caesa Veranza 
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