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PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya Putri Itsna Inayah bahwa skripsi 

dengan judul : Pengaruh Independensi Komite Audit dan Dewan Komisaris 

Terhadap Manajemen Laba hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya 

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 

keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara 

menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat dalam symbol yang 

menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya 

akui seolah – olah sebagai tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari 

tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. 

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut 

di atas, baik di sengaja atau tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi 

yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. bila kemudian terbukti bahwa 

saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah – olah 

hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah di berikan 

universitas batal saya terima. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

“Katakanlah (Muhammad) : Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan 

matiku hanyalah untuk Allah, Rabb sekalian alam, tiada sekutu bagi-Nya, dan 

demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-

tama menyerahkan diri (muslim).” 

(QS. Al-An’am: 162-163) 

 

 

Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses, Tuhan hanya menyuruh kita berjuaang 

tanpa henti 

(Emha Ainun Najib) 

 

Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

 

 Allah SWT 

 Ayah terhebat Alm Suratno dan Ibu tercinta Puryati 

 Kakak terbaik Yayan Prasetya 

 Sahabat – sahabat telah membersamaiku hingga dititik ini dan nanti 
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“PENGARUH INDEPENDENSI KOMITE5AUDIT DAN DEWAN 
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yang terdaftar di BEI kecuali perusahaan keuangan Periode 2013-2015). 

Pra skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah0satu0syarat0untuk 

menyelesaikan0program Sarjana (S1) pada Program Sarjana0Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung. 

Selama proses penyusunan pra skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, 

arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam 

kesempatan ini penulis0mengucapkan0terima0kasih0kepada: 

1. Allah SWT pencipta seluruh alam semesta beserta isinya; 
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4. Edy Suprianto, SE, M.Si, Akt, CA selaku dosen pembimbing 

sekaligus dosen wali yang telah meluangkan waktu, tenaga dan 

pikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi dalam 

penyelesaian pra skripsi ini; 

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang telah memberikan pengajaran dan bekal ilmu 

pengetahuan serta seluruh staf tata usaha dan perpustakaan atas segala 

bantuan selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai;  

6. Ibu dan alm. Ayah beserta kakak saya tercinta Yayan Prasetya atas 

segala cinta, kasih sayang, perhatian, dukungan, kepercayaan, 

kesabaran, pengorbanan sera doa yang tulus selama ini. Semoga aku 

dapat menjadi anak serta adik yang dibanggakan kalian; 

7. Keluarga besar yang selalu memberikan motivasi, nasihat, perhatian, 

serta doa yang tidak pernah putus.  

8. Patner skripsi sekaligus sahabat terbaikku Qorina Mufarikhah, Reni 

Ika R, Rizka Hanna F, Nofia Rohmah, Nur Layla Fella S, Nuria Alvin 

F, Nur Samsiyah, Nulafi Qidayah, Alfiyaturrohmaniyah, Siska Dewi 

Kumalasari, yang selalu ada dan setia memberikan do’a serta 

dukungan nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, kebaikan kalian 

tak akan terlupakan kawan. 
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12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam 

penyusunan proposal ini. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan pra skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik 

yang membangun demi penulisan yang lebih baik di masa mendatang. 
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