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Alhamdulillah, segala puji serta syukur penulis ucapkan kehadirat Allah 

SWT, yang telah memberikan kasih sayang-Nya yang tiada batas kepada penulis, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh 

Informasi Asimetri, Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, Kepemilikan 
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kesempurnaan dalam penulisan di masa yang akan datang.  
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Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktu membantu 

memberikan ide dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Ibuk Aras Aira SE, M.Ak., sebagai Penasehat Akademik yang telah 

banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis. 

7. Bapak /Ibu Dosen Pengajar dan Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi, yang 

selalu memberikan ilmu dan nasehatnya untuk penulis. 

8. Buat teman-teman seperjuangan penulis, terutama Lokal H dan lokal 

konsentrasi management lokal C angkatan 2013 Jurusan Akuntansi S1 

fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau 
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kita semua, amin ya Robbal a’lamin.  
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