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KATA PENGANTAR 

 

         Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, 

hidayah, dan karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan proposal ini, yang merupakan salah satu persyaratan 

untuk menempuh gelar Sarjana Strata 1 ( S-1 ) pada Fakultas Ekonomi Jurusan 

Akuntansi Universitas Esa Unggul Jakarta Barat. 

          Penulisan proposal skripsi ini berjudul : " Pengaruh Kualitas Audit, 

Asimetri Informasi dan Good Corporate Governance Terhadap Manajemen 

Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 – 2015  ".  

          Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa syukur yang tak 

terhingga atas rahmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan sehingga penulis 

dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan baik. Penulis menyadari bahwa 

tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penyusunan proposal 

skripsi ini tidak dapat berjalan lancar, oleh karena itu pada kesempatan ini, 

izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

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

Unggul. 

2. Bapak Dr. MF, Arrozi Adhikara, SE, M.Si, Akt, Selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Esa Unggul dan Dosen Pembimbing, yang telah 

berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya guna memberikan 
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petunjuk, bimbingan dan pengarahan yang sangat berharga, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. 

3. Bapak Adrie Putra, SE, MM, Selaku Ketua Program Studi Akuntansi S-1 

Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul. 

4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul yang tidak dapat 

saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan ilmu, bimbingan, 

arahan dan motivasinya 

5. Seluruh Staf dan Karyawan Universitas Esa Unggul yang telah 

menyediakan bantuan dan informasi yang dibutuhkan selama masa 

perkuliahan dan proses penyusunan proposal ini. 

6. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Haryanto dan Ibu Siti Aisah serta kedua 

adik tersayang yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moral 

maupun spritual sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini 

dengan baik dan lancar. 

7. Catur Yuli Agus Prabowo dan Iin Nuraini, terima kasih selama ini telah 

memberikan doa dan dukungan penuh kepada penulis sehingga penulis 

dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik dan lancar. 

8. Sahabat - sahabat seperjuangan semasa perkuliahan, Erni, Naomi, Lili 

Sulastri dan Rifka Ghibtia yang selalu membantu dan memberikan support 

dalam menyelesaikan penyusunan proposal skripsi. 

9. Ibu Astuti Kusumorini, Bapak Doni Suyitno, Bapak Ali Irvan, Selaku 

Direktur dan Manager Keuangan PT. Karya Abdi Persada serta teman -
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teman yang selalu mendukung penulis selama masa perkulihan dan selalu 

support dalam menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini. 

10. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam 

penyusunan proposal skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu. 

         Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih 

terdapat banyak kekurangan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan 

yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun guna memperbaikai dan mengembangkan penelitian ini. 

Penulis berharap semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi penelitian 

selanjutnya dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca 

 

 

               Jakarta,         Februari 2017 

                    Penulis 

 

 

               Cahyani Dewi Anggraeni 

                2013-12-078 

 

 


