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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

berkat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga saya dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, 

Net Profit Margin (NPM) Dan Dividend Payout Ratio (DPR) 

Terhadap Praktik Perataan Laba”. 

 
Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jenjang pendidikan Strata 1 (S-1) 

Jurusan Akuntansi di Universitas Esa Unggul. 

 
Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih 

kepada semua pihak yang membantu penyusunan skripsi ini, baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung, khususnya 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 dan Bisnis Universitas Esa Unggul. 

3. Bapak Adrie Putra, SE, MM selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa 

Unggul. 

4. Ibu Sri Handayani, SE., MM., M.Ak., CPMA selaku Dosen 

Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan 

bimbingan, arahan, dan saran dalam proses penyusunan skripsi 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa 

Unggul yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih 

atas bimbingan, pengetahuan, motivasi selama penulis 

menuntut ilmu di Universitas Esa Unggul. 

6. Keluarga tercinta, secara khusus untuk kedua orang tua dan 

kakak adik saya Steven Lie, Rubin Sanjaya, dan Michael 

Himawan yang selalu memberikan doa, kasih sayang serta 

semangat selama proses menyelesaikan pendidikan di 

Universitas Esa Unggul. 

7. Elisabet, Siska, Feby, Sebastian, Irvin, Alfin, Ria, Alex, Cindy, 

Yosep yang sudah menjadi teman seperjuangan dan selalu 

memberikan semangat serta dukungan dari awal kuliah hingga 

penyusunan skripsi ini. 
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8. Carolin, Debi, Sara, Nathanael, Rocki, Dhafin, Ko Wihandi, Randy, 

Tari, Travis, Fakhri, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa 

disebutkan satu-persatu sebagai teman dan penyemangat dalam 

penyusunan skripsi ini. 

9. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang 

telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini. 

 
Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang 

dimiliki peneliti. Oleh karena itu, segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya 

membangun akan diterima dengan hati terbuka untuk perbaikan dimasa mendatang. 

 
Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat 

memberikan informasi bagi seluruh penggunanya. 
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