
  vii  

 

“PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA 

KEUANGAN MELALUI MANAJEMEN LABA SEBAGAI VARIABEL 

INTERVENING (Studi Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Periode 2013-2015)” 

Author: Nita Putri Rahmawati NPK: A.2013.1.32355 

   

KATA PENGANTAR 

 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

  Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penyusunan 

tugas akhir dengan judul “Pengaruh Good Corporate Governance terhadap 

Kinerja Keuangan melalui Manajemen Laba sebagai Variabel Intervening studi 

pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2015” dapat 

diselesaikan dengan baik. 

  Penyusunan tugas akhir ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat guna 

mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S-1) Program studi Akuntansi Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkuҫeҫwara Malang, serta dimaksudkan untuk 

menerapkan teori yang pernah penulis peroleh selama duduk di bangku kuliah. 

  Dalam kesempatan ini tidak lupa penulis menghaturkan rasa hormat dan 

ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala bentuk bantuan, 

dukungan, dan do’a dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis selama 

proses penyusunan tugas akhir sampai dengan selesai. Ucapan terima kasih yang 

sedalam-dalamnya tersebut penulis ucapkan kepada: 

1. Bapak Drs. Bunyamin, MM, Ph.D, selaku Ketua STIE (Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi) Malangkuҫeҫwara. 

2. Ibu Dra. RR. Widanarni Pudjiastuti, Ak, MSi., CA, selaku ketua program studi 

akuntansi. 

3. Ibu Dra. Evi Maria, Ak, MSi., CA, selaku dosen pembimbing yang tidak 

pernah lelah memberikan kritikan, petunjuk dan saran selama penyusunan 

tugas akhir. 

4. Pimpinan dan semua staf karyawan Pojok Bursa Efek Indonesia yang telah 

mengijinkan penulis untuk memperoleh informasi yang penulis butuhkan. 
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5. Segenap staf Perpusatakaan STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) 

Malangkuҫeҫwara, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk 

meminjam beberapa buku sebagai literatur penyusunan tugas akhir. 

6. Segenap staf karyawan dan dosen pengajar STIE (Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi) Malangkuҫeҫwara  yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan 

yang bermanfaat. 

7. Orang Tua, adikku, dan Mas Doni serta seluruh keluarga besar yang telah 

memberikan dukungan dan do’a selama ini. 

8. Teman-teman dan sahabatku ”Semokgirl” Riska, Gabby, Onny, Diva, dan Dita 

yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga tugas akhir ini 

selesai. 

9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

  Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya atas 

segala amal baik dan bantuan yang telah diberikan. 

  Mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, 

maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih jauh dari 

sempurna. Oleh karen itu, dengan besar hati penulis menerima kritik dan saran 

yang bersifat membangun guna lebih sempurnanya tugas akhir ini. 

  Besar harapan penulis semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua. 

Penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang 

kurang berkenan di hati. Terima Kasih. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Malang,  25 Agustus 2017 
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