
KATA PENGANTAR 

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat 

Allah SWT dan tidak lupa Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, 

atas segala kemudahan, pertolongan, kasih sayang, serta anugerah yang tak 

terhingga kepada penulis karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh 

ujian komprehensif Sarjana Ekonomi (S1) pada Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama dengan judul “PENGARUH SKALA 

KAP DAN EFEKTIVITAS KINERJA KOMITE AUDIT TERHADAP 

MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN LISTING YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2008-2010” 

 Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak 

kekurangan dan jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan 

pengetahuan, pengalaman, dan waktu yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis 

menerima saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak. 

Penulis banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan yang sangat berarti 

dan bermanfaat bagi penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT, Yang Maha Sempurna, Maha Pemurah, Maha Pemberi 

Rahmat dengan segala kelembutan-Nya, yang selalu memberikan petunjuk 

dan kekuatan pada setiap umat-Nya dalam menghadapi ujian-Nya, yang 

telah memberikan dunia dan kehidupan yang begitu indah. 



2. Rasullulah Muhammad SAW, sang Uswatun Hasanah, Rasul 

penyempurna akhlak umat manusia, idola setiap zaman yang selalu 

menjadi inspirasi, salawat beriring salam selalu tercurah untuknya beserta 

keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman, atas seluruh 

pengorbanan memperjuangkan Islam rahmatan lil alamin. 

3. Kedua orang tua, ayah dan mama tercinta yang telah memberikan 

perhatian dan kasih sayang dan mungkin tidak akan terbalaskan oleh 

penulis sampai kapanpun. Penulis hanya dapat mempersembahkan karya 

tulis ini sebagai tanda bakti dan terima kasih yang tiada terhingga kepada 

ayah dan mama. Semoga karya tulis ini bisa menjadi salah satu pengobat 

buat kesembuhan ayah. 

4. Adikku tersayang Della Sabila. Terima kasih atas doa dan dukungannya, 

semoga bisa menjadi orang sukses nantinya ya sayang. 

5. Bapak  Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing 

sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung, yang 

telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan 

bimbingan, bantuan, dan saran-saran yang berharga bagi penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. 

6. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.S. Ak., selaku Ketua 

Yayasan Universitas Widyatama Bandung. 

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

Widyatama Bandung. 



8. Bapak Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak.,  selaku Pembantu Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

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

S1 Universitas Widyatama Bandung. 

10. Ibu Intan Oviantari, S.E., M.Ak., Ak., selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi S1 Universitas Widyatama Bandung. 

11. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

Bandung yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. 

12. Seluruh karyawan Pustakaloka Universitas Widyatama Bandung yang 

telah melayani penulis dalam peminjaman buku-buku referensi selama 

masa perkuliahan dan masa penyusunan skripsi. 

13. Seluruh keluarga di Tanjungpinang, Batam, dan Bandung yang telah 

memberikan motivasi dan doanya. 

14. Terimakasih untuk Defrizal yang selalu mendoakan, memotivasi, 

memberikan arahan-arahan, menghibur, membantu dalam proses skripsi 

ini, dan yang paling utama memberikan  perhatian yang sangat besar dan 

sangat berarti. 

15. Sahabat-sahabat tersayang: Deti Mufiana, Dian Harzarima,Yola 

Anggraini, terima kasih atas doa, motivasi, dukungan, dan kesetiaan 

selama ini. 

16. Sahabat-sahabat terbaik di kelas i : Fanny, Eci, Emma, Puspa, Ebel, Indah, 

Epi, Mina, Jenjon, Ama, Dian, Vinky, Eci-desy, Fela, Sane, terima kasih 

atas semua doa, motivasi, dan dukungan selama ini. 



17. Teman-teman seperjuangan : rachma, kiki taher, fanny, indah, heni ,dll. 

Terima kasih atas bantuan dan motivasinya selama penyusunan skripsi. 

18. Rekan-rekan angkatan 2008, terima kasih atas doa dan dukungannya. 

19. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang 

telah banyak membantu. 

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan balasan berupa hidayah dan 

karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dan semoga 

skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan, khususnya 

tentang Ilmu Akuntansi bagi siapapun yang membacanya, Amin. 

 

 

  Bandung, Juni 2012 
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