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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pennulis dapat 

menyelesaikan usulan penelitian skripsi dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Praktik Perataan Laba Pada Manufaktur yang Terdaftar di 

BEI Tahun 2012-2013”, dapat diselesaikan dengan baik, sholawat serta salam 

semoga selalu terlimpahkan pada junjungan dan panutan Nabi Muhammad SAW, 

usulan penelitian skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan 

mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari 

dukungan, bimbingan, arahan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Ibu Dr. Olivia Facrunisa,E, MSi selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Sultan Agung 

2. Bapak Rustam Hanafi, SE, Msc, Ak selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung. 

3. Bapak Rustam Hanafi, SE, Msc, Ak selaku dosen pembimbing saya yang telah 

meluangkan waktunya untuk saya dan dengan sabar memberikan bimbingan 

arahan, motivasi serta nasehat yang bermanfaat bagi penulis sehingga usulan 

penelitian skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Selaku dosen wali yang 
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membantu penulis dalam kegiatan akademis selama menempuh studi di Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. 

4. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan 

Agung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat 

bagi penulis. 

5. Orang tua tercinta yang saya sayangi ibu Tuti dan bapak Moch Sodikin (Alm). 

Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang telah memberikan motivasi, 

perhatian, nasehat yang tak ternilaikan pada penulis, semoga ibu saya selalu sehat 

dan selalu diberi limpahan rahmat dan hidayahNya oleh Allah SWT. Amin. 

6. Keluarga besar tearcinta pakde Yasin Siswanto Drs, Dekan Fakultas Mustopo 

Jakarta Pusat yang telah mendukung, merawat, menjaga beserta selalu didoakan 

penulis terima kasih atas doa dan dukungan pada penulis. 

7. Sahabat-sahabat saya Tri Ratna, Asla terima kasih atas persahabatan yang sangat 

berarti, serta telah memberikan banyak motivasi, masukan, dukungan yang 

sangat berarti serta mendoakan penulis. 

Penulis menyadari bahwa penulisan usulan penelitian skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan keterbatasan, pada penulis mengharapkan kritik dan saran dari 

pembaca dan semoga usulan penelitian ini bermanfaat juga memberikan tambahan 

bagi pihak yang membutuhkan. 

Semarang, 17 Juni 2016 

 

Ulfi Kurnia 
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Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : Ulfi Kurnia 
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Jurusan : Akuntansi 

Fakultas : Ekonomi Unissula 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Analisa Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Perataan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di 

BEI Tahun 2012-2013” ini adalah hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak 

terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara 

menyalin atau meniru dalam betuk kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan 

atau pemikiran penulis lain yang saya akui sebagai tulisan saya dan atau tidak yang 

saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. 

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik 

disengaja maupun tidak bila kemudian terbukti terjadi tindakan menyalin atau meniru 

tulisan orang lain berarti gelar dan ijazah yang telah diberi fakultas batal saya terima. 
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