KATA PENGANTAR
Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT. yang memberikan nikmat
kesehatan dan rezeki berupa ilmu sehingga penulis dapat menyelasaikan penelitian ini
sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan tanpa hambatan-hambatan yang berarti.
Penelitian yang berjudul “Analisis Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas (ROA)
Terhadap Manajemen Laba (Survei pada Perusahaan Penghasil Bahan Baku
Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2016” merupakan salah
satu syarat dalam menempuh jenjang strata satu Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia, maka dari pada itu Penulis
mengucapkan rasa syukur atas selesainya pengerjaan penelitian ini atas bimbingan ibu
Dr. Surtikanti, SE., M. Si., Ak selaku dosen pembimbing dan dosen wali.
Dalam pengerjaan dan penyelesaian penelitian ini, banyak pihak yang
membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu penulis
ucapkan rasa terima kasih kepada :
1. Assoc. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, MT., selaku Rektor
Universitas Komputer Indonesia.
2. Prof. Dr. Hj. DwiKartini, SE., Spec, Lic.selaku Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia.
3. Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., Ak., M. Ak., CA. selaku ketua Program Studi
Akuntasi Universitas Komputer Indonesia.
4. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu dan wawasannya di Program
Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Komputer
Indonesia Bandung.
5. Kepada orang tua, yahanda Zulherman, ibunda Irnawati, ibu Suhaima,
saudara-saudari terkasih Nalizani Tiandanara, Chika Cilla Khanza atas
dukungan yang tak pernah henti kepada penulis.

iii

6. Teman-teman seperjuangan Akuntansi angkatan 2014, keluarga besar KSR
PMI UNIKOM dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan
satu persatu yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik secara
langsung maupun tidak langsung.
Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari laporan ini jauh dari
sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun
guna perbaikan dimasa yang akan datang.
Penulis berharap laporan ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan pihakpihak yang terkait selama penelitian dan umumnya bagi pihak lain dimasa yang akan
datang sebagai bahan acuan atau referensi.

Bandung, Agustus 2018

Fadhillatul Husna

iv

