KATA PENGANTAR

Salam sejahtera bagi kita semua,
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pengaruh
Ukuran Perusahaan, Rasio Keuntungan, dan Risiko Keuangan Terhadap
Praktik Perataan Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2018”. Skripsi ini disusun dan
diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Strata-1 (S1)
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer
Indonesia.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati,
Dra., SE., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis untuk
dapat menyelesaikan skripsi ini. Selama proses skripsi ini berlangsung penulis
banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis
juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:
1. Dr. Ir. H. Eddy Suryanto Soegoto selaku Rektor Universitas Komputer
Indonesia
2. Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., Spec.Lic selaku Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia
3. Dr. Lita Wulantika, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Manajemen
Universitas Komputer Indonesia
4. Dr. Raeni Dwi Santy, SE., M.Si selaku Koordinator Sidang
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5. Dosen-dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia yang telah mengajarkan banyak hal kepada
penulis.
6. Bapa Dompak Nababan dan Ibu Rawati Pasaribu sebagai orangtua penulis
yang telah banyak memberikan dukungan moril dan materil selama penulis
menjalani masa perkuliahan sampai dengan penulisan skripsi ini selesai.
Terimakasih untuk dorongan, semangat dan kasih sayang yang selalu
diberikan, juga doa-doa yang tak pernah putus yang selalu terasa menyertai
di setiap jalan yang penulis ambil. Tuhan memberkati mama dan bapa ya
walaupun kebaikan mama dan bapa tidak akan pernah terbayar dengan
apapun.
7. Sahabat yang dari awal menemani proses perkuliahan hingga akhir yang
saling menyemangati saling membantu dan akhirnya sama-sama menyusun
skripsi dan berhasil menyelesaikannya, yakni kepada Dhea Amella, Imelda
Dara dan Zahra Mahria P.
8. Kelvin Revelino yang ikut menyaksikan usaha penulis dalam menjalani
proses perkuliahan sampai dengan penulisan skripsi ini, yang selalu ada
dalam mendengarkan segala keluh kesah dan selalu memberikan semangat
agar penulis tidak malas dalam menyusun skripsi ini.
9. Rekan-rekan Manajemen-7 Program Studi Manajemen Angkatan 2015.
10. Dan juga untuk semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu
persatu dalam kata pengantar ini.
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Akhir dari kata pengantar ini penulis mengucapkan terimakasih kepada
seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi
ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan
referensi. Semoga segala bantuan, bimbingan dan dorongan yang penulis terima
bisa menjadi berkat kembali untuk orang-orang yang turut andil membantu. Tuhan
Yesus memberkati.
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