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 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, petunjuk, 

hidayah,  serta  karunianya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang 

berguna bagi para pembaca sebagai salah satu petunjuk dan acuan untuk memahami 

lebih jelas lagi tentang perataan laba. Adapun judul dari skripsi ini yaitu “ANALISIS 

PENGARUH  PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE 

DAN NILAI PERUSAHAAN TERHADAP PRAKTIK PERATAAN LABA 

(STUDI EMPIRIS : PADA PERUSAHAAN INDUSTRI FARMASI YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2008-2011)”. 
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persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata-1 Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul. 

 Dalam menyelesaikan skripsi ini banyak pihak – pihak yang telah membantu 
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mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya dengan tulus dan rasa hormat 

kepada : 
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meluangkan waktu dan memberikan tenaga,  pikiran serta petunjuk, bimbingan 

dan pengarahan yang sangat berguna bagi penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul yang telah mendidik, 

mengajarkan,  memberikan inspirasi, semangat, daan ilmu pengetahuan serta 

wawasan yang luas kepada penulis selama masa perkuliahan. 

5. Kepada kedua Orang Tuaku yang saya cintai yang selalu mendo’akan, dan 

memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

6. Kepada keluargaku yang selalu memberikan dukungan, do’a serta bantuan kepada 

penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan 

proposal skripsi ini dengan baik. 

7. Sahabat – sahabatku anggota Space Girl Adisti, Endah, dan Yani yang telah 

memberikan dukungan, dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, dan 

selama masa perkuliahan. Dan untuk teman – teman seperjuanganku Indri, Emi, 

Ika, Deni, Akbar, Darwis terima kasih atas bantuan selama masa bimbingan. 

8. Untuk semua teman – teman mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Esa Unggul yang telah berbagi ilmu selama masa perkuliahan. 



9. Untuk semua pihak yang tidak bisa sebutkan oleh penulis satu persatu yang telah 

banyak membantu dan memberikan dukungan kepada penulis. 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan – kekurangan dalam 

penyusunan skripsi ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran 

untuk perbaikan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis, semoga skripsi ini 

menjadi bermanfaat bagi para pembaca. 

       Jakarta, Maret 2013 

 

 

               Elis Kartika 

 


