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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan” 

(Alam Nasyrah : 6) 

 
“ Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan bagimu” 

(Al Baqarah : 183) 

 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 

penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 

(Al-Baqarah :153)” 

 
“ Keridhoan Allah (terhadap hambaNya) tergantung keridhoan ibu 

bapaknya, Dan kutuk Allah itu tergantung juga pada kutuk ibu bapaknya” 

(HR. Turmudzi) 

 
“Aku persembahkan karya Skripsi ini kepada Orang tuaku, kakak-kakakku, 

Keponakan-keponakanku“ 

 
“Terimakasih kupersembahkan kepada ALLAh SWT, Dosen Pembimbing, 

para sahabatku serta teman Angkatan2012 kelas regular pagi maupun 

kelas Seroja senantiasa memberikan semangat. Terimakasih untuk Semua” 

 

 

LyaUlfaRosyda 
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KATA PENGANTAR 

 

AssalamualaikumWr.Wb. 

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan segala rahmat, hidayah-Nya dan senantiasa memberikan petunjuk, 

ketenangan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 

dengan judul “PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN GOOD 

CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA)”.Penulisan 

skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan Program Strata 1 (S1) 

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, 

dukungan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin 

menyampaikan terimakasih kepada:  

1. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Unissula Semarang. 

2. Bapak Rustam Hanafi, SE, M.Sc, Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Unissula Semarang. 

3. Ibu Dr. Hj. Indri Kartika,M.Si., Akt selaku dosen pembimbing yang tidak 

pernah bosan dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, 

motivasi, pengarahan, dan saran yang sangat berguna bagi penulis. 

4. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Unissula atas ilmu, 

bantuan, dan bimbingannya. 
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5. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi Unissula atas kerjasama dan bantuannya 

selama menempuh perkuliahan di Fakultas Ekonomi Unissula Semarang. 

6. Bapak dan Ibu yang  selalu berjuang dalam memberikan seluruh tenaga, doa, 

dukungan, dan semangat serta kasih sayangnya, yang tidak dapat terhitung 

kepada penulis selama ini. Penulis berharap dengan penulisan skripsi ini dapat 

menjadi awal kesuksesan dalam  membahagiakan kedua orang tua. 

7. Kakak-kakakku Tuti, Agus, Fitri, Arul, Alif yang selalu berjuang dalam 

memberikan seluruh doa, tenaga, kasih sayang dan semangatnya, yang selalu 

melengkapi dari awal sampai akhir dengan semua pengorbanannya selama ini 

buat penulis. 

8. Keponakan-keponakaku Farrel, Kevin, Arfa, Naufal yang selalu memberikan 

keceriaan selama ini. 

9. Sahabat terbaik yang selalu mendukung dan bersama-sama dalam susah 

senang selama ini, Mbahe, Vera, Sarah, Atik, Dina, Ita, Ndog Asin, Uus, 

Salmon, Bibeh, Fera, Rahma, Safa, Bang Adi, Teman-teman Seroja. 

10. Irsyad Safrudin yang selalu memberi semangat dan motivasi selama ini. 

11. Teman-teman seperjuangan tahun akademik 2012/2013 khususnya E1 dan 

seluruh teman kuliah di Unissula serta teman satu kelompok bimbinganku. 

12. Semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini yang tidak 

bisa penulis sebutkan satu persatu. 
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Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. 

Karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga Skripsi ini dapat berguna 

bagi semua pihak yang membaca. 

WassalamualaikumWr.Wb. 

Semarang, 25 Maret 2016 

                                                                                Penulis,  

  

 

                  Lya Ulfa Rosyda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


