
KATA PENGANTAR 

 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam Yang 

telah memberikan banyak kenikmatan, untuk setiap nafas yang terhembus, kekuatan, dan 

hidayahnya. Atas  kehendak-Nya dan ijin-Nya lah akhirnya penulis dapat meneyelsaikan 

buah karya ini. Shalawat serta Salam tercurah limpahkan pada baginda Rassulullah 

Muhammad S.A.W. untuk sauri tauladan yang paling sempurna bagi seluruh umat 

manusia.  

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Risiko Keuangan, Nilai 

Perusahaan Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Perataan Laba (Income 

Smoothing) Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Yang 

Terdaftar Di BEI”, disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan 

pendidikan Sarjana tingkat Strata-1 jurusan Akuntansi Universitas Widyatama Bandung. 

 Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna, karena 

keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Kekurangan 

tersebut masih terlihat dari segi penerapan metode penelitain, penyajian data, penulisan 

dan pengemasan kata-kata. 

 Namun dengan segala kekurangan tersebut penulis berharap bahwa buah karya 

ini dapat diterima dalam sidang skripsi dan yang lebih utama bermanfaat bagi semua 

pihak yang membaca karya ilmiah ini. 

 Selama kegiatan penelitian, analisis data, dan penyusunan skripsi, penulis 

mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik itu berupa bimbingan, dorongan moril, 

informasi dan data-data penelitian. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Sembah sujud ananda persembahkan untuk kedua orang tua tercinta Ir. Agus 

Denny Agam dan Kusnety Nuraeni untuk doa restu, kasih sayang, 

perhatiannya, pengorbanannya baik fisik maupun materi dan semuanya yang 



tak kan pernah bisa terbalas ”Mah....!,Pah......!,Sebuah karya kecil ini 

kupersembahkan, semoga dapat dijadikan satu bukti baktiku pada kalian”. 

2. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama dan Dosen Pembimbing yang telah menyediakan 

waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini serta dengan sabar dan tanpa lelah memberikan pengarahan dan masukan kepada 

penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, A.K., M.Si., Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

4. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

5. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

6. Adik-adiku tersayang, Mochammad Faishal Hafiyyan dan Bilqies Qinthara Dyaulaq 

yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis. 

7. My beloved Razin Pramono Burujani makasih buat waktu, dukungan, doa, rasa 

sayang, cinta, bahagia, sedih dan semua yang udah kamu kasih. “Semoga kebaikan 

yang aku sirap dari kehangatan jiwamu, menjelma pahala yang telah aku kabarkan 

kepada Tuhan perantara malaikat”. 

8. Saudara-saudara dan segenap keluarga besar, yang telah memberikan dorongan, 

semangat, motivasi dan doa kepada penulis. 

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama yang telah banyak memberikan bekal pendidikan dan ilmu 

pengetahuan yang sangat berharga dan berguna selama penulis melakukan 

perkuliahan di Universitas Widyatama. 

10. My bestie, Ersti, Uni dan Putri makasih buat dukungan, nasihat, doa, suka-

duka, pokoknya semuanya “makasiihh banyak sistaahkuuu :*”  

11. Sahabat-sahabat SMAku Sidi, Iip, Naga, Udju, dan Ony makasih buat 

dukungan dan motivasinya.  

12. Sahabat-sahabatku seperjuangan Rina dan Keyra yang selalu membantu 

penulis dalam keadaan apapun, “makasih banyak sayang, semangat terus ya 

kalian!!! 



13. Sahabat-sahabat penulis di SMP Negeri 1 Bandung , makasih dukungannya dan 

doanya. 

14. Sahabat-sahabat SMAN 9 Bandung RnJ Community, makasih atas segala motivasi 

dan dukungannya. 

15. Pantai 2008 UTAMA, yang selalu memberikan canda dan tawa selama kuliah. Salam 

SA Na Naaa.. 

16. Kawan-kawan Akuntansi 2008,Teman-teman Widyatama, baik angkatan atas maupun 

angkatan bawah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas 

dukungan selama ini. 

17. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh teman, saudara, dan 

orang-orang yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang juga turut 

memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

Semoga Allah SWT akan selalu melimpahkan rahmat kepada saudara, 

sahabat, teman dan orang-orang yang selalu memberikan dukungan moril dan 

materil kepada penulis, juga anugrah yang luar biasa atas budi baik yang telah 

diberikan kepada penulis. Amin. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi 

penulisan, tata bahasa maupun pembahasannya. Akhir kata penulis berharap semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca. Jazakumullahu khairan 

katsira. Amin. 

                             

Bandung, Maret 2012 

Penulis, 

 

                                                                           (  Intan Anggraeni  ) 

 

 

 


