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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

 Hadir terlambat memang lebih baik daripada tidak hadir sama
sekali. Tetapi bila berkali-kali adalah suatu kecerobohan.

 Ketika pintu satu tertutup, pintu lain terbuka. Namun terkadang
kita melihat, meratapi dan menyesali pintu satu yang telah
tertutup itu terlalu lama hingga kita tidak melihat pintu lain
yang terbuka.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

 Kedua orang tuaku tercinta, kakak dan adik-adikku tersayang

serta seluruh keluarga besarku yang selama ini telah

mendukungku.

 Teman-temanku serta sahabat – sahabatku yang selalu bersama

di kala senang maupun susah dan selalu memberiku semangat

dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

 Almamater
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KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT,

yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan penyusunan pra skripsi ini dengan judul “PENGARUH

CORPORATE GOVERNANCE DAN PROFITABILITAS TERHADAP

PERINGKAT OBLIGASI DENGAN MANAJEMEN LABA SEBAGAI

VARIABEL MODERASI”.

Adapun pra skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan mendapatkan

gelar Sarjana Hukum pada Fakultas ekonomi jurusan akuntansi Universitas Islam

Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kesulitan dan

hambatan. Dengan bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak,

akhirnya penyusunan pra skripsi ini dapat terselesaikan. Maka pada kesempatan

ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, terimakasih atas

semua pertolongan dan kenikmatan yang telah Engkau berikan selama ini.

Sehingga tiada alasan bagi penulis untuk berhenti bersyukur. Alhamdulillah

Alhamdulillah Alhamdulillah.

2. Ibu Hj. Olifah Ratnawati, MM.. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas

Islam Sultan Agung Semarang.
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3. Bapak Rustam Hanafi, SE, M.SC, Akt, selaku Ketua Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung

4. Bapak Dr. H. Kiryanto, SE, MSi, Akt, CA selaku Dosen Pembimbing yang

telah membimbingku selama penulisan skripsi ini. Doa yang tak pernah henti

untuk bapak agar selalu diberi kesehatan, kebaikan, dan kebahagiaan.

5. Bapak dan Ibu Staf Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan

Agung Semarang..

6. Orang tuaku tercinta Ayah Rochman Istioherbudhi serta Ibu Sri Marsiti, yang

tak pernah berhenti mendoakan anaknya, mengingatkan untuk tetap sholat

dan mengaji. Orang tua yang selalu memberikan masukan positif dan

bermanfaat serta memberikan kebebasan untuk mengungkapkan pendapat.

7. Saudara-saudaraku tercinta Aji Istio Adhi kakak terhebatku, Asri Wijayanti

dan Azis Ikhwani adik yang selalu membuat hidup jadi lebih berwarna.

8. Devonda Ayesha Akbar, teman hidupku selama ini. Yang tak pernah lelah

dan dengan sabar serta tulus untuk memberiku motivasi.

9. Agung, Muttaqien, Febri, Syarif, Sulis teman kuliah seangkatan yang tetap

perhatian dan selalu memberikan keceriaan. Jaesyil, Zumar, Tekto teman

pengisi waktu luang.

10. Seluruh teman-teman akuntansi angkatan 2010 yang selalu berbagi ilmu yang

bermanfaat.
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11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah

membantu kelancaran penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun

tidak langsung.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak

kekurangan serta jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang

membangun sangat penulis harapkan. Harapan penulis semoga skripsi ini

bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, Maret 2016

Penulis

Amirudin Subchi
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