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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur kami limpahkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas 

anugerah dan nikmatnya sehingga penulis dapat dan menyusun skripsi ini yang 

berjudul “PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP 

MANAJEMEN LABA PADA BANK-BANK YANG TERDAFTAR DI 

BURSA EFEK INDONESIA (Studi Empiris pada sektor Perbankan Laporan 

Keuangan tahun 2015-2016)” 

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menyelesaikan studi di STIE Malangkuçeçwara Malang yang merupakan tugas 

akhir sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.Saya menyadari 

bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak 

baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini saya 

ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

 

1. Bapak Drs. Bunyamin, MM, PhD selaku ketua STIE Malangkucecwara.  

2.Ibu Dra. Lailatus Saadah,Msi.,akt selaku dosen pembimbing yang telah banyak 

memberikan waktu, motivasi, saran, dan kritik demi keberhasilan skripsi saya, 

terima kasih Bu.Ila. 

3.Seluruh Bapak dan ibu dosen jurusan Akuntansi dan Manajemen STIE 

Malangkucecwara Malang.  

4.Kedua Orang tuaku, Bapak Joko Bagoes Santoso dan Ibu Titik Suharni 

terimakasih atas segala doa, kasih sayang yang tulus, dan dukungan baik moril 

maupun materil yang diberikan kepada saya selama ini, sehingga saya bisa 

menyelesaikan kuliah dengan baik.  

5.Adik tersayang Nathanael Fernando terimakasih atas segala doa, bantuan, dan 

dukungannya kepada saya selama ini.  

6.Teman-teman jurusan akuntansi angkatan 2013,2014,2015,2016, terimakasih 

atas segala bantuan dan  kebersamaan yang akan membuat kenangan paling 

indah dihidup saya.  
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7. Staff perpustakaan STIE Malangkuçeçwara Malang yang telah membantu saya 

dalam peminjaman dan pengembalian buku selama kuliah.  

8. Seluruh staff dan bagian dari STIE Malangkuçeçwara yang membantu dalam 

segala hal sampai terselesainya skripsi ini  

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan 

bantuan, dan   dukungannya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah 

STW.Amin..  

 

Besar harapan saya semoga dengan bantuan yang telah diberikan mendapat 

balasan dari Tuhan yang Maha Esa. Saya menyadari dalam penyusunan skripsi ini 

terdapat banyak kekurangan berdasarkan dari keterbatasan kami. Oleh karena itu 

semua kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami hargai demi 

kesempurnaan skripsi ini.  

 

Akhirnya harapan kami mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan 

memenuhi tuntutan yang diharapkan. 

 

 

Malang,16 Agustus 2018 

 

 

 

       Abram Yanuar 


