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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 Insentif Pajak, Kualitas Audit dan Profitabilitas Terhadap 

Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Sktor Pertambangan 

Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2017”. Skripsi ini 

merupakan syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

 

 Penulis menyadari bahwa 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 Yenny Dwi 

Handayani, SE., M.Si,Ak selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

memberikan saran, waktu, bimbingan, semangat, pengetahuan dan nasehat-

nasehat yang bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis. Atas kekuatan 

Allah yang telah mencurahkan anugerahnya dan ingin berterima kasih pada semua 

pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama 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, Ak., M.Si, CA. selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.

4. Seluruh Dosen dan staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya. 

5. Orang tua tercinta Bapak Amiran dan Ibu Suhaeti serta adik tersayang Fitri 

Pratiwi dan Dian Ade Fitri yang telah memberikan perhatian, doa, 
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dukungan moral, dan cinta yang tiada batas kepada penulis serta memberi 

semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Terimakasih untuk Ust. Mukti Ali (Om Uti) yang telah banyak 

memberikan nasehat serta mendoakan saya. 

7. Terimakasih untuk teman-teman yang sudah berjuang bersama dan selalu 

memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini Bakrie, Rahmad, 

Taufik, Gilang, Mulya, Farhan, Faisal, Ariyanti dan Semua Sahabat 

Kobong yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. 

 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini memiliki kekurangan dan 

kelemahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta 

masukanbahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat tidak hanya untuk penulis akan tetapi juga pihak lain seperti 

pembaca yang bisa mendapat manfaat dari penulisan skripsi ini. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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