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KATA PENGANTAR 
 

 
 

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

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh 

Perencanaan   Pajak,   Kepemilikan   Manajerial   dan   Ukuran   Perusahaan 

Terhadap Praktek Manajemen Laba Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) (Studi Empiris pada Perusahaan Bank Konvensional yang 

terdaftar di BEI periode 2014-2017)”. Skripsi ini merupakan syarat untuk 

memperoleh  gelar  sarjana  pada  Program  Studi  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana. 

Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas dari 

kesalahan dan kekurangan akibat keterbatanan pengetahuan serta pengalaman. 

Penyusunan  skripsi  ini  tidak  lepas  dari  bimbingan,  bantuan  dan  dukungan  yang 

sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya  Bapak Drs. Suharmadi, Ak., M.Si, 

MM., CA, 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  dan  ingin  berterima  kasih  pada  semua  pihak  yang  telah  membantu 

dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada : 

1.   Kedua orang tua tercinta, Ibu Siti Julaeha dan Bapak Tiar Prasetya serta kakek 

dan nenek, Ibu Nuraini Machrup dan Bapak H. Mariyo dan adik-adik saya
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yang telah memberikan  semangat, doa, dan dukungan moral dan material 

yang tiada henti-hentinya kepada penulis serta member semangat dan 

memberikan banyak inspirasi dalam menyekesaikan skripsi ini. 

2.    Prof. Dr. Ngadino Surip Diposumarto MS selaku Rektor Universitas Mercu 

 
Buana. 

 
3.    Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., CIPSAS., CMA., CSRS., CIBA., CBV 

 
selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

 
4.    Dr. Fardinal, SE., M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas 

 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

 
5. Seluruh dosen-dosen dan Staf Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan ilmu dan 

pembelajaran diri melalui suatu kegiatan belajar mengajar dengan dasar 

pemikiran analitis dan pengetahuan yang baik. 

6. Sahabat-sahabat  yang  selalu  memberikan  dukungan  kepada  penulis  untuk 

dapat menyelesaikan skripsi ini, khususnya Ananda, Genna, Lisa, dan Umi 

yang telah berjuang bersama-sama di masa kuliah yang selalu memotivasi 

penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi bersamaan dengan proses 

magang yang berlangsung. 

7. Teman-teman satu bimbingan Dewi, Putri, Eka, Nella, Tetty, Adi, dan Imam 

yang telah bersedia berbagi ilmu yang bermanfaat. 

8. Teman-teman seperjuangan S1 Akuntansi angkatan 2015 yang namanya tidak 

dapat  disebutkan  satu-persatu.  Terimakasih  banyak  atas  kebersamaan  dan
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kerjasama selama masa perkuliahan dan masa-masa penulis skripsi, semoga 

kita selalu sukses dan dibawah lindungan Allah SWT. 

9.    Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis. 

 
10.  Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk 

semuanya atas bantuan, motivasi serta doanya. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini 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. 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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