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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “PENGARUH

PROFITABILITAS DAN KOMPENSASI BONUS TERHADAP MANAJEMEN

LABA (PADA PERUSAHAAN JASA SUB SEKTOR BANK YANG

TERDAFTAR DI INDONESIA PERIODE 2011-2016)”. Maksud penyusunan

skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam

menempuh ujian sarjana Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi pada

Universitas Widyatama.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis susun masih jauh dari

sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan

penulis baik dalam hal penyajian maupun penggunaan bahasa. Namun demikian

inilah yang terbaik yang dapat penulis lakukan dan semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi semua pihak serta memberi kontribusi dalam perkembangan ilmu

ekonomi khususnya akuntansi yang semakin berkembang. Oleh karena itu, kritik dan

saran penulis harapkan bagi penyempurnaan skripsi ini.

Bandung, 29 Oktober 2018

Penulis,

Widya Bosnia Arrahma
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UCAPAN TERIMAKASIH

Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, doa serta

nasihat dan masukan yang bermanfaat bagi penulis. Pada kesempatan ini penulis

dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada

seluruh pihak yang telah mendukung dan memberikan bantuan selama penyusunan

skripsi baik secara laungsung maupun tidak langsung, khususnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan taufik-Nya, kasih sayang,

kesabaran, ketawakalan, kekuatan dan kemudahan selama kepada penulis.

2. Bapak Eriana Kartadjumena., Ph.D., Ak., CSRS. selaku Dosen Pembimbing

dan Wakil Dekan Fakultas ekonomi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan

pikiran untuk membimbing, memberikan petunjuk, pengarahan serta nasihat

selama penulis penyusun skripsi ini.

3. Kedua orang tua tercinta, Bapak Drs. Dodi Arahmansyah dan Ibu Hega

Herawati yang telah memberikan kasih sayangnya, perhatian, dukungan

penuh baik materil maupun non materil yang sangat berarti kepada penulis.

4. Kakak dan Adik-adik serta keponakan tercinta Cambodiana Putra Perdana

Arrahman, Dessy Yuniawaty, Hadi Perwira Arrahman, Indraliano Aji Dharma

Arrahman dan Abidah Daniya Salimah Jaya Arrahman yang selalu

memberikan doa yang tulus

5. Ibu Sri Lestari A. Roespinoedji, S.H selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan

Widyatama.
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6. Bapak  DR. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., C.A. selaku Rektor

Universitas Widyatama.

7. Bapak Prof. Mohd. Haizam Bin Mohd. Saudi selaku Wakil Rektor Bidang

Akademik, Perencanaan dan Kerjasama Universitas Widyatama.

8. Ibu Dr. Diana Sari, S.E., M.Si., Ak., Q.I.A., C.A. selaku Dekan Fakultas

Ekonomi Universitas Widyatama.

9. Ibu Bunga Indah Bayunitri S.E., M.M., Ak.,C.A selaku Ketua Program Studi

Akuntansi Universitas Widyatama

10. Bapak  Daniel T. H Manurung, S.E., M.S.A., Ak., C.A., CSRS. selaku dosen

wali yang telah memberikan arahan kepada penulis sejak penulis berkuliah di

Universitas Widyatama.

11. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntasi

Universitas Widyatama yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan

bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

12. Biro Kemahasiswaan, staf administrasi, staf perpustakaan, staf PUPD, dan

karyawan Universitas Widyatama lainnya yang telah memberikan bantuan

serta pelayanan yang baik kepada penulis.

13. Kakek Maman Suherman dan Nenek Nonoh Karyani serta Eyang Eti Suryati

yang selalu memberikan dukungan, doa dan perhatian setiap harinya pada

penulis.

14. Azka Fauziyah, Daniel Marbun dan Ulfah Sofianing sahabat seperjuangan

selama proses pembuatan skripsi yang telah banyak membantu penulis.
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15. Furie Indriyani, Vani Inggrit Herdiyanti, Dea Putri dan Tria Rizki yang sudah

menjadi sahabat baik saat perkuliahan.

16. Gina Maulani, Adelia Maulina, Sheftiyani Alief, Gema Nurul Latifah dan

Fera Rahmawati sahabat SMA yang selalu ada.

17. Teman-teman English Club dari angkatan 2011-2016 yang selalu memberikan

pembelajaran dan pengetahuan yang sangat berharga kepada penulis.

18. Teman-teman seperjuangan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas

Widyatama angkatan 2014.

19. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan

ini, terima kasih atas segala bantuan, dukungan, serta doa yang telah diberikan

sehingga skrispi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang yang berlimpah

serta membalas semua kebaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam

menyusun skripsi. besar harapan penulis agar skripsi ini dapat dipahami oleh

kalangan mahasiswa, dosen, perusahaan, maupun peneliti selanjutnya. semoga

penulisan skripsi dapat bermanfaat bagi semua pembaca.

Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh


