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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Di dunia ini tidak ada suatu hal yang tidak mungkin, selama yakin pada diri 

sendiri dan mau berusaha maka suatu hal yang tidak mungkin bisa menjadi 

mungkin, dan tidak lupa berdo’a dan berpasrah diri kepada Allah SWT, karena 

Allah pasti mengabulkan setiap do’a yang dipanjatkan untuknya” 

 

“Hasbunallah wanikmal wakil nikmal maula wanikman nashir” 

 

“Bukanlah orang-orang yang paling baik dari pada kamu siapa yang 

meninggalkan dunianya karena akhirat, dan tidak pula meninggalkan akhiratnya 

karena dunia, sehingga ia dapat kedua-duanya semua. Karena di dunia itu 

penyampaikan akhirat. Dan janganlah kamu jadi memberatkan atas sesama 

manusia” 

(H.R Muslim) 

 

 

Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

 Allah SWT 

 Bapak dan ibuku tercinta dan tersayang  

 Adikku tersayang Alfiyan Hakim dan Surya Fajrul Ikrom 

 Keluargaku yang tersayang 

 Sahabat-sahabatku yang tersayang 

 Keluarga besar Fakultas Ekonomi Unissula 

 Calon istri dimanapun kau berada 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah dengan mengucap rasa syukur atas kehadirat Allah SWT, 

yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah, sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi berjudul “PENGARUH PREMANAGE EARNINGS 

DAN DIVIDEN YANG DIHARAPKAN TERHADAP MANAJEMEN LABA 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2013-2015)”. 

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Premanage 

Earnings dan Dividen Yang Diharapkan terhadap Manajemen Laba. Selain itu 

untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) 

jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Dalam proses penyusunan Skripsi ini, banyak pihak yang telah 

memberikan arahan, bantuan dan dukungan. Untuk itu pada kesempatan ini 

penulis menghaturkan terimakasih kepada: 

1. Ibu Dr. Hj. Olivia Fachrunnisa, S.E, M.Si, PhD selaku dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Ibu Dr. Dra. Winarsih S.E, M.Si, Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Ibu Hj. Luluk Muhimatul Ifada, S.E, M.Si, Akt, CA selaku dosen pembimbing 

atas kesabaran beliau membimbing, memberi masukan, meluangkan waktu 

untuk memberi bimbingan, kritikan dan arahan kepada penulis dari awal 

hingga terselesaikannya skripsi ini. 
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4. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ekonomi khususnya jurusan Akuntansi atas 

pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama berkuliah. Semoga 

menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang diberikan beliau-beliau dicatat 

sebagai amal ibadah oleh Allah SWT, Amin. 

5. Seluruh jajaran staf dan karyawan Fakultas Ekonomi, banyak bantuan yang 

telah diberikan selama ini. 

6. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak dan Ibu yang menjadi sumber kekuatan dan 

yang telah memberikan doa, kasih sayang, perhatian, dukungan beserta 

nasehat-nasehatnya. 

7. Seluruh keluargaku yang memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi, serta 

waktu yang berkurang untuk bersilaturahmi bersama. 

8. Sahabat-sahabat seperjuangan di kampus yaitu Yusuf, Udin, Cahya, Akka, 

Muhtadi, Olin, Rahadina, Ratna, Nurul yang telah memberikan semangat, 

dukungan dan do’a sehingga pra skripsi ini dapat terselesaikan. 

9. Seluruh pihak yang telah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu. Terima kasih atas semua do’a, dukungan dan semangat yang telah 

diberikan 

Alhamdulillah, dengan iringan do’a semua bantuan dari mereka semoga 

mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi 

ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik 

dan saran yang membangun demi penulisan yang lebih baik di masa mendatang. 

Semoga skripsi ini memberi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. 
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