
 
 

i 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur dan terima kasih penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

atas segala hikmat dan rahmat yang telah membimbing dan menyertai penulis, 

sehingga penyusunan proposal ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. 

Sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan judul 

“PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP PENGUNGKAPAN 

LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGES 

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2009 – 

2011”. Adapun tujuan dari penulisan proposal ini adalah untuk memenuhi salah satu 

syarat memperoleh gelar sarjana pada Universitas Esa Unggul.  

Penyusunan ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, bantuan dan 

dukungan dari berbagai pihak baik secara ateril maupun spiritual. Untuk itu penulis 

menghturkan ucapak terima kasih kepada:  

1. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma, MBA, selaku Rektorat Universitas Esa 

Unggul. 

2. Bapak Dr. Mf. Arrozi, SE, M.Si, Ak, selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi. 

3. Ibu Sri Handayani, SE, M.M, selaku dosen pembimbing materi yang telah 

bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan materi dan 

memberikan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan proposal ini. 
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4. Seluruh dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu dan 

bimbingannya kepada penulis selama pendidikan di Universitas Esa 

Unggul. 

5. Kepada kedua Orang Tua, Mama dan Papa tercinta yang selalu 

memberikan doa, kasih saying, perhatian, dan semangat selama penulis 

menyelesaikan studi di Universitas Esa Unggul. 

6. Untuk Adikku tersayang Rizqi Aji yang senantiasa memberikan doa, dan 

semangatnya kepada penulis dalam menyelesaikan proposal ini. 

7. Untuk MAUNG, Sopyan, Budi, Sandi, Satrio, Winny, Vani, Ipah, mika, 

dan Ginanjar yang telah memberikan support dan warna dalam kuliahku. 

8. Untuk teman-teman seperjuanganku, Emi, Indri, Elis, Deni, dan Akbar 

yang telah memberikan dukungan satu sama lain. 

9. Untuk Abdullatif Mu’awan yang telah memberikan semangat dalam 

menyusun proposal ini 

10. Dan seluruh pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan stu persatu yang 

telah banyak memberikan nasehat maupun saran. 

Akhri kata, penulis mengharapkan agar proposal ini dpaat berguna dan 

dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca 

pada umumnya.  
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