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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Allah SWT  

Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang 

“Sesunggahnya  Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka mengubah 

keadaan pada dirinya sendiri” 

(Q.S. Ar Ra’d ayat 13) 

“Orang sukses akan mengambil keuntungan dari kesalahan dan mencoba lagi 

dengan cara yang berbeda”  

(Dale Carnegie) 

 

Skripsi ini aku persembahkan untuk:  

 Bapak dan ibuku tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, dukungan, 

bimbingan, dan doa yang tulus dalam setiap langkahku. Terimakasihku sebagai 

tanda bakti dan tanggung jawab pada kalian. 

 Teman hidupku yaitu istri tersayang yang selalu mendukung setiap langkah yang 

aku kerjakan. 

 Teman-teman seperjuangan yang sudah meluangkan waktunya untuk menemani 

dan membantuku. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 Dengan mengucap Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-

Nya serta bantuan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan 

(Corporate Governance) dan Struktur Kepemilikan Berpengaruh terhadap 

Persistensi Laba.(Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 

2011-2013)”. 

 Adapun skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi syarat 

menyelesaikan program srata (S1) jurusan akuntansi pada fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan sekripsi ini masih sangat jauh 

dari sempurna, berhubung keterbatasan-keterbatasan yang yang penulis 

miliki.Walaupun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin agar inti 

dari pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun para 

pembaca. 

 Bimbingan, dorongan, dan bantuan dari pengajar, rekan-rekan serta ketulusan 

hati dan keramahan dari banyak pihak sangat membantu penulis dalam menyusun 

skripsi ini dengan harapan agar dapat mencapai hasil sebaik mungkin. Oleh karena 

itu penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimakasih kepada:   

1. Ibu Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, PhD. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Ibu Dr. Dra. Winarsih., M.Sisebagai Kepala Jurusan Akuntansi Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Ibu Dr. Hj. Indri Kartika, SE, M.Si., Ak, CA selaku pembimbing yang telah 

meluangkan waktunya dan memberikan pengarahan sehingga penyusunan 

skripsi ini terselesaikan. 
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4. Bapak Drs. Chrisna suhendi, SE, MBA, Akt selaku dosen wali studi yang telah 

membantu proses pendidikan. 

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi yang telah membantu proses 

pendidikan. 

6. Bapak dan Ibu karyawan/ karyawati yang telah membantu jalanya proses 

pendidikan. 

7. Bapak dan Ibu yang telah memberi dukungan restu dan do’a, sehingga saya bisa 

menempuh jenjang perkuliahan sampe selesai. 

8. Istri yang selalu memberi semangat dan dukungan setiap hari sehingga menjadi 

penyemangat bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. 

9. Teman-teman angkatan 2010 yang selalu mendukung dan membantu saya 

sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih sangat 

sederhana dan kurang sempurna, karena keterbatasan data dan pengetahuan yang 

dimiliki penulis. Untuk itu penulis menghargai kritik dan saran yang membangun 

dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan laporan skripsi ini. 

 Akhirnya penulis berharap semoga laporan yang dikerjakan dengan semua 

kemampuan ini juga dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua mahasiswa pada 

umumnya dan penulis. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 
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