KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.
Alhamdullilahirabbil’alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan
kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan nikmat-Nya, terutama
nikmat sehat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul
“PengaruhProporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage dan
Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba” ini dapat selesai dengan baik
dan tepat waktu. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi
Jurusan Akuntansi 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 Ak., M.Si., CA selaku
dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, bimbingan,
semangat dan pengetahuan serta nasehat – nasehat yang sangat bermanfaat yang
telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin
mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Ngadino Surip, MS., selaku Rektor Universitas Mercu Buana.
2. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak, M Si, CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Mercu Buana.
3. Bapak Dr. Fardinal, SE, M Si, Ak, selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.
4. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana
yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
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5. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan
moral maupun materil yang tiada henti kepada penulis serta memberi semangat
dan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Om dan Tante, khususnya kepada : Ir. Yenon Orsa MT, Yenna Roseva Bur
S.E, Hani Irianingsih, Rabilla Oktarina A.Md., yang sudah memberikan
support, bantuan, nasehat – nasehat yang sangat bermanfaat kepada penulis.
7. Seluruh teman – teman akuntansi angkatan 2014 – 2015, khususnya kepada : Dianti
Putri Argetamasna, Leli Lestari, yang selalu memberikan bantuan, motivasi,
dorongan dan semangat dikala penulis merasa kelelahan dan kesulitan dalam proses
pengerjaan skripsi ini.
8. Sahabat – sahabat penulis yang selalu ada, memberikan motivasi dan dorongan serta
semangat kepada penulis, khususnya kepada : Amanda Edgina, Anisa Rachmawati,
Abil Ramadhan, Apria Kresna Rahayu, Achmad Arif Eka Yulian, Itona Ules Kuine,
dan Tirza Nathalia Melisa.
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 dan masukan
bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini
bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan
pembaca. Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis
mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini.
Wasssalamualaikum Wr, Wb.
Jakarta, 14 Januari 2019
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