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PRAKATA 

 

Bismillahirrahmaanirrahiim… 

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, segala puji syukur saya panjatkan kehadiran 

Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA sehingga tesis dengan judul 

“Pengaruh Profitabilitas, Resiko Keuangan, Struktur Kepemilikan, dan Arus 

Kas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan serta Nilai Perusahaan Pada 

Perusahaan Food And Baverage Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010 – 2014” 

ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan 

memperoleh gelar Magister Akuntansi (M.Ak) dalam program Pasca Sarjana 

kosentrasi Audit, di Universitas Esa Unggul, Jakarta.  

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tesis ini tidak lepas dari 

hambatan dan tantangan. Namun berkat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari 

berbagai pihak maka penulis berhasil menyelesaikan tesis ini. Ucapan terima 

kasih yang tak terhingga secara khusus penulis sampaikan kepada Dr. MF. Arrozi 

Adhikara, SE., Akt, M.Si., CA. selaku dosen pembimbing, yang telah dengan 

sabar membimbing dan meluangkan waktu serta pemikirannya dalam membantu 

penulis menyusun tesis ini. 

Selain itu penulis juga menyampaikan penghargaan dan mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya kepada: 

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

 

2. Dr. Sudarwan, Akt., MAcc., CIA., CCSA, CRMA. selaku Ketua Program 

Magister Akuntasi Universitas Esa Unggul, atas kesempatan yang 

diberikan agar penulis dapat menyelesaikan studi ini. 

 

3. Para Dosen dan Staff di lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas 

Esa Unggul, yang telah banyak membantu proses penulisan tesis ini.  



v 
 

v 
 

 

4. Atasan dan rekan-rekan di PT. Arrish Virega, terima kasih atas dukungan, 

motivasi dan banyaknya kesempatan yang diberikan dalam usaha 

penyelesaian penulisan tesis ini. 

  

5. Yang tercinta orang tua kami H.Saebani dan Hj.Sulastri yang senantiasa 

dengan tidak henti-hentinya mendoakan dan memberi semangat dalam 

setiap aktivitas anak-anaknya, adik dan kakak terima kasih atas segala 

doanya. 

 

6. Suami saya Indra Gunawan SE, MM, yang senantiasa memberi semangat, 

motivasi, doa serta dukungannya dalam usaha penyelesaian tesis ini. 

 

7. Anak-anak mama tersayang Muhammad Faza Annindra Gunawans dan 

Nayyara Faezya Annindra Gunawans, kalian adalah cahaya yang 

menerangi dan sumber kekuatan hidup mama sehingga membuat hari-hari 

mama menjadi semakin lengkap dan bahagia. 

 

8. Teman dan sahabat, terima kasih atas doa dan dukungan kalian.  

 

9. Civitas Akademika Universitas Esa Unggul, terima kasih atas segala 

bantuannya. 

 

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu akan tetapi 

turut memberikan dukungan, bantuan, dan doa sehingga dapat 

terselesaikan tesis ini. 

 

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan, maupun pustaka yang 

ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan perlu 

pengembangan lebih lanjut agan benar-benar bermanfaat. Oleh sebab itru, penulis 
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sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai 

masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang 

akan datang. 

Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita 

semua, terutama bagi pengembangan ilmu ekonomi khususnya ilmu akuntansi dan 

memberi sumbangan praktis bagi perusahaan, investor, dan kreditur 

Wassalamu „alaikum Wr Wb 

 

 

Jakarta, 2 Maret 2016 

 

Barlia Annis Syahzuni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


