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KATA PENGANTAR 

 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam 

Yang telah memberikan banyak kenikmatan, untuk setiap nafas yang terhembus, 

kekuatan, dan hidayah-Nya. Atas  kehendak-Nya dan ijin-Nya lah akhirnya 

penulis dapat menyelsaikan buah karya ini. Shalawat serta Salam tercurah 

limpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad S.A.W. untuk sauri tauladan 

yang paling sempurna bagi seluruh umat manusia.  

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Asimetri Informasi, Profitabilitas dan 

Struktur Kepemilikan terhadap Manajemen Laba (Earnings Management) 

Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2011”, 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. Kedua orang tuaku tercinta, Ayah (Khotmir Mustafa (Alm.)) dan Mamah 

(Asiah M. Dani), serta Udo tersayang (Wisnu Kesumanegara). Terima 

kasih atas kasih sayang, doa, bimbingan, dorongan, dan motivasi serta  

pengorbanannya baik fisik maupun materi dan semuanya yang tak kan 
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pernah bisa terbalas, terima kasih atas semua yang telah diberikan dan 

semoga Allah SWT memberikan umur yang panjang dan kebahagiaan 

dunia dan akhirat.  

2. Bapak Eddy Winarso, S.E., M.Si., Ak, selaku 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., (Alm.) 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 dan Bapak H. Nuryaman, S.E., M.Si 

selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

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

S-1 dan Ibu Intan Oviantari, S.E., Ak. selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang telah 

memberikan izin penulisan skripsi ini.  

7. 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. 

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

dorongan, semangat, motivasi dan doa kepada penulis. 

9. Muhammad Faizur Rahman, terima kasih untuk setiap cinta, doa dan 

semangat yang selalu diberikan. I love my beautiful ordinary life with you. 

10. Sahabat dan teman-teman, terima kasih untuk semangatnya dan telah menjadi 

bagian dari perjalanan hidup penulis hingga mencapai semua ini. You’re the cool 

part one of my life:  
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a. Sahabat-sahabat terbaikku Nabila, Eva, Intan, Putri, Esti. I love you, 

banget. 

b. Teman masa kecilku di SD dan SMP, Livita, Windy, Melati, Noni, 

Putri, Niken, Dhoty, Abot, dan lain-lain yang tak bisa disebutkan satu 

persatu. 

c. Temen-teman di SMA, Meli, Jaq, Ongen, David, Ario, Ony, dan geng 

all star ipa 3 2008 lainnya. 

d. Sahabat-sahabat di rumah kedua di Universitas Widyatama selama empat 

tahun kebelakang, geng selusin (Adita, Anya, Codot, Eel, Hani, Lita, Meli 

dan Timar), Unit F107 (Ndu, Kang Ncud, Kang Muklis, Kang Aal, Kang 

Agi, Teh Icha, Kang Emre, dan lain-lain), Upay, Ambar, Tria, Ipin, Yara, 

Mega, Uus. 

11. Teman-teman di yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas 

dukungan selama ini. 

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. 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang membaca. Jazakumullahu khairan katsira. Amin. 

 

Bandung, 29 April 2013 

Penulis, 

 

 

(  Wahyuni Kusuma Wardani  ) 


