KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya
kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul
“Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen dan
Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada
Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 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 keterbatasan pengetahuan serta pengalaman.
Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang
sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Ibu Dra. Nurlis, SE., Ak., M.Si.,
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
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Malika Biru Humano yang selalu memberikan semangat, doa, dukungan,
motivasi, pengertian, perhatian dan kasih sayang yang tiada henti.
2. Bapak Prof. Dr. Ngadino Surip Diposumarto, MS. Selaku Rektor
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3. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA, CIPSAS, CMA., CSRS., CIBA.,
CBV. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu
Buana.
4. Bapak Dr. Fardinal, SE., M.Si., Ak. Selaku Ketua Program Studi
Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.
5. Seluruh dosen dan staf Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Mercu buana yang telah banyak memberikan
segenap ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat dan tidak terbatas kepada
penulis.
6. Sahabat-sahabat saya selama di Kampus: Rima, Galuh, Rizky Merpati,
Yola, Sherly, Dian, Shalsyabillah, Adel, Dhieta dan Wilya. Terima kasih
atas dukungan dan semua yang telah dilalui dimasa-masa kuliah.
7. Sahabat kecil saya: Lina, Tari, Rani dan Nafa. Terima kasih telah
mendoakan dan menyemangati saya selama proses pembuatan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman serta senior UKM Pencak Silat Merpati Putih
Universitas Mercu Buana yang telah menjadi keluarga kedua selama di
Kampus.
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9. Kepada teman-teman satu bimbingan skripsi. Terutama Ka Raras, Hapidz
dan Nisrina yang sudah banyak membantu dan memberi saran dalam
proses pembuatan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman Akuntansi S1 angkatan 2015, yang sudah berjuang
bersama dari awal masuk kuliah hingga lulus bersama-sama.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun turut
membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
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. 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.

Jakarta, 14 Januari 2019

Elfira Riani Syamsu
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