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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr Wb 

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat 

Rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Analisis  Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah 

Akuisisi (Pada Perusahaan Di  Bei Yang Melakukan Akuisisi Tahun 2015)’’. 

Shalawat beserta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW 

yang telah membawa umatnya dari zaman kemusyrikan ke zaman ketauhidan dan 

ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Skripsi ini disusun dalam rangka 

memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada semua pihak atas dukungan, bimbingan, dan doa, baik 

langsung maupun secara tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena 

itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Ayahanda Tumiran dan ibunda Maryati tercinta yang telah membesarkan 

dan mendidik ananda dengan limpahan kasih sayang, perhatian yang tulus 

dan doa, serta senantiasa selalu memberikan dukungan materiil dan 

spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada 

waktunya. 

2. Kakanda Imam Mahmudi dan ayunda Aminaatin dan Uun Khasanah yang 

selalu memberikan dukungan moril dan materiil, serta adik-adikku tercinta 

yang selalu menghibur penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. 
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3. Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M Ag selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said, HM, M.Ag., MM selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

5. Bapak. Nasrullah Djamil, SE, M.Si. Ak, CA selaku  Ketua Jurusan 

Akuntansi SI Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Ibu HJ. Elisanovi, SE, MM, Ak selaku Pembimbing penulis yang dengan  

penuh kesabaran membimbing dan memberikan dorongan semangat 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu, seluruh  pegawai dan  

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 

memberikan bantuan kepada penulis dalam segala urusan surat-menyurat. 

8. Rekan-rekan mahasiswa baik Akuntansi Akmen B maupun Akuntansi G 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas kebersamaan dan 

kekompakannya selama penulis menempuh studi. 

9. Eli Sariati, SE yang telah memberikan dukungan baik moral ataupun 

moril, dukungan dan motivasi  anda begitu luar biasa sehingga saya dapat 

menyelesaikan studi dijenjang perkuliahan ini. 

10. Dayat, Jaya, Dwi Arianto, Rais, Hardyanto, Doni, Sholihin, Syafi”i, Bakti 

yang memberikan sebuah motivasi yang begi berharga.  
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11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang juga 

telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan Skripsi ini.  

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih 

terdapat kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat 

diharapkan untuk tercapainya penulisan skripsi yang lebih baik lagi. 

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga 

tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. 

Wassalamu’alaikumWr. Wb. 
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