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PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: 

PENGARUH STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE DAN UKURAN 

PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi Empiris pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013) 

Adalah hasil karya saya. 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya 

orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan 

tinggi dan atau sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 

tertulis diacu dalam naskah Skripsi ini dan disebutkan pada daftar pustaka. 

Apabila di kemudian hari terbukti terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan 

pernyataan di atas, saya sanggup menerima sanksi akademis dalam bentuk 

apapun. 

 

 Semarang, September 2016 

Yang menyatakan, 

 

Sukron Khakiki 

NIM.31401305349 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

 “Barang siapa bertawakal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan 

padanya, sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusan                 

(yang dikehendaki)-Nya.”  

(QS. At-Thalaq: 3) 

 

“Para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. 

Barang siapa mengambil ilmu tersebut, maka ia telah mengambil                  

bagian yang berlimpah.” 

(IbnuTaimiyah) 

 

PERSEMBAHAN 

Kedua orang tua saya, atas kasih sayangnya yang tak terbatas 

Istri tercinta yang menjadi inspirasi dan motivasi untuk sukses 

Seluruh dosen yang membimbing dan mendidikku 

Teman-teman seperjuangan 

Almamaterku 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk 

serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Struktur Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap 

Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013)”. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas 

dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada : 

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

2. Rustam Hanafi, SE, Msi, Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi. 

3. Maya Indriastuti, SE, Msi, Akt, CA selaku Dosen Pembimbing yang telah 

memberikan motivasi serta dorongan semangat dan dengan sabar membimbing 

penulis hingga terselesainya skripsi ini. 

4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi terutama Dosen Jurusan Akutansi yang telah 

memberikan motivasi serta dorongan semangat penulis hingga terselesainya 

skripsi ini. 

5. Seluruh Karyawan Fakultas Ekonomi yang telah membantu penulis hingga 

terselesainya skripsi ini. 

6.  Istri tercinta yang selalu menjadi inspirasi dan motivasi untuk sukses dan 

melangkah lebih baik. 

7. Sahabat-sahabat saya yang memberikan semangat. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. 

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi 

pengetahuan dan pengalaman serta bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin. 

 

Semarang,  September 2016 
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