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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Alhamdulillahirobbil’alamin. Segala puji ALLAH SWT, atas segala 

limpahan berupa rahmat, hidayah, inayah-Nya, dan kesehatan serta kemudahan  

dalam segala urusan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 

tugas akhir (skripsi) ini. Shalawat beserta salam penulis ucapkan kepada 

junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat 

manusia dari zaman jahiliah kepada zaman yang penuh cahaya dan ilmu 

pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.  

Skripsi ini adalah rangkaian dari persyaratan akademik bagi setiap 

mahasiswa sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul penelitian “Analisis 

Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Asimetri Informasi dan 

Ukuran Perusahaan terhadap Praktik Manajemen Laba pada Perusahaan 

Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada Tahun 2013-2016”.   
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Skripsi ini penulis sembahkan untuk kedua orang tua terkasih, yaitu 

Ibunda Refneldi dan Ayahanda Dasril, yang selalu memberikan motivasi, doa, dan 

kesabaran yang tidak pernah lelah mendidik dan memberikan kasih sayang yang 

tulus dan keikhlasan yang tiada akhir kepada penulis. Ibunda yang merangkup 

menjadi teman terbaik, menjadi malaikat tanpa sayap yang selalu membuat 

penulis mampu menghadapi segala urusan, selalu memberi motivasi tiada henti 

dan beliau adalah wanita terhebat yang selalu menjadi inspirasi penulis. Untuk 

adik tersayang yaitu Intan Permata Sari terimakasih juga yang senantiasa 

memberikan semangat dan candaan sehingga penulis semangat dalam penulisan 

skripsi ini hingga akhirnya skripsi ini selesai. 

 Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini 

tidak hanya karena usaha, kerja keras serta doa dari penulis sendiri. Akan tetapi 

karena adanya dukungan, motivasi serta doa dari berbagai pihak.  

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan dengan penuh hormat ucapan 

terimakasih kepada:  

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A, selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Ibu Dr. Helmiati, Bapak M. Ag, Dr. Akhyar, M.Ag dan Dr. Tohirin, M.Pd 

selaku wakil Rektor I,II, dan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

3. Bapak Dr. Mahendra Romus SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Imu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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4. Ibu Ikhwani Ratna SE, M.Si, Ak, CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

5. Ibu Eni Noviarni, SE, M.Si, Ak selaku dosen pembimbing yang berperan 

besar dalam penyelesaian skripsi ini, yang telah amat sangat sabar 

membantu dan sangat baik hati dalam meluangkan waktu disela-sela 

kesibukan, bersedia memberikan saran, masukan serta motivasi disetiap 

bimbingan. Penulis ucapkan terimakasih sekali atas ilmu-ilmu baru yang 

telah ibuk berikan, terimakasih telah sudi merepotkan diri dalam 

membantu penulis menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini bisa 

terselesaikan dengan baik. Sekali lagi ibuk adalah pembimbing baik hati 

yang tidak hanya mengajarkan namun ibuk juga bersedia menjalin 

keakraban dengan penulis. 

6. Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing Akademik Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 

memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan. 

8. Terima kasih Eric Toni Irawan S.Ikom mentor terbaik di Bumi yang selalu 

memberikan dukungan, perhatian dan semangat terbaiknya. 

9. Teman-teman kuliah Kerja Nyata (KKN) desa Tanjung Kabupaten 

Kuantan Singingi, saat bersama kalian skripsi ini jauh dari ingatan. Namun 
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begitu kembali ke aktivitas kampus, sesekali ada yang bertanya bagaimana 

keadaan skripsi ini saat ditinggalkan selama KKN. Kalian adalah hadiah 

istimewa yang diberikan pihak oleh kampus dan menjadi bagian dari cerita 

indah dan sahabat yang selalu ada dalam suka dan duka selama KKN. 

Terimakasih telah hadir bersamaku, kepada: Mudin, Ibal, Riki, Riski, 

Anjas, Ana, Ridha, kak Cidit, Vina, Iza, Ndok dan Laina. 

10. Teruntuk Kak El yang senantiasa mendoakan disepertiga malamnya. Dan 

Kakbe yang sangat berjasa menemani menyelesaikan skripsi hingga larut 

malam, serta untuk Kijun yang ikut berpartisipasi. 

11. Untuk Vika, Reno, Lisa, dan Diana yang merupakan teman seperjuangan 

dalam membuat skripsi ini, bertukar pikiran dan berbagi informasi tentang 

banyak hal untuk mencapai satu tujuan yaitu ACC. 

12. Untuk Icha Safriani, S.E sahabat dari SMA, sahabat lama yang insya Allah 

menjadi selamanya, akhirnya kita bergelar dihari yang sama cut. 

13. Untuk kakak dan adik kos, Kak Vani, Kak Tria, Kak Winda, Kak Anggun, 

Kak Mega, Kak Vira, Kak Siti, Upe, Intan Dan Wiwik. Kalian semua ada 

dibalik layar dan mengajarkan banyak hal. 

14. Untuk kakak Desi Susanti yang setiap minggu bertanya bagaimana kabar 

skripsi dan memberikan dukungan yang luar biasa. 

15. Untuk sahabat “Ebol” wanita-wanita tangguh, kita satu persatu akan 

berurusan dengan rangkaian kata penuh ilmu didalam skripsi ini. Kalian 

hebat Ayu Anisa, Dewi Anggraini, serta Rahma. 
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16. Teruntuk teman-teman Akuntansi F dan Akuntansi Manajemen A yang 

telah sama-sama berjuang, memberikan banyak inspirasi dan pelajaran 

berharga. Semoga kita dapat membawa almater kita dengan bangga dan 

bijak. 

17. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

18. Dan semua yang mencoba mematahkan semangatku sehingga aku dapat 

lebih semangat dan sukses menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam 

penulisan dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis meminta maaf 

kepada semua pihak yang merasa kurang berkenan akan skripsi ini. Namun 

demikian penulis selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kiranya tugas 

akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

Pekanbaru,  Februari 2018 

Penulis, 

 

ANISA EKA WINDA SARI 

NIM. 11473202223 


