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Puji dan syukur atas hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan 

berkatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul 

“PENGARUH PROFITABILITAS PERUSAHAAN TERHADAP 

MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN BARANG KONSUMSI YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012-2014” dengan 

baik. 

 Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna 

dan masih terdapat kekurangan. Segala kritik dan saran yang membangun akan 

penulis terima dengan hati yang terbuka sebagai bahan perbaikan dan untuk 

menambah wawasan penulis di masa yang akan datang. 

 Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, 

penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas berkat, hikmat dan perlindungan yang 

telah diberikanNya kepada penulis sampai saat ini sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 

2. Kedua orang tua penulis Ir. Budi Jaya Sopha dan Dr. Sijani Prahastuti, M.Kes. 

yang menjadi teladan dan motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan tugas 

akhir. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, dan 

kesabaran dalam mendidik dan membesarkan penulis dari lahir sampai dengan 

saat ini. Penulis sadar tidak ada sesuatupun yang dapat membalas kasih sayang 

orang tua, tetapi semoga penulis dapat membanggakan kedua orang tua penulis 

kedepannya. 

3. Ibu Hanny, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing yang telah 

membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Terima kasih atas 

waktu, masukan, pengertian, dan kesabaran dalam proses pengerjaan tugas 

akhir, mohon maaf atas segala kekurangan penulis. 

4. Ibu Oktavianti selaku dosen wali yang selalu memberikan saran-saran dan 

motivasi-motivasi selama menempuh pendidikan di Universitas Kristen 

Maranatha. 

5. Seluruh dosen akuntansi yang telah mengajar dan memberikan wawasan baru 

kepada penulis selama proses perkuliahan. 

6. Sahabat-sahabat terbaik penulis selama menempuh perkuliahan, Adit, Dolin, 

Aris, Azka, Daniel, Nerti, Decky, Fariq, Aldi Bandel, Aldi Baik, Dela, Fanya, 

Novi, dan Tri. Terima kasih atas segala dukungan, gosip, kesedihan, canda, dan 

tawa yang diberikan selama proses kuliah, semoga kalian sukses di jalannya 

masing-masing. 

7. Sahabat-sahabat dari Barjes, Bang Mario, Alm. Yohan, Salomon, Samuel, 

Zefa, Ravelian sebagai tempat komsel penulis. Semoga kalian juga sukses di 

kehidupan kalian masing-masing. 

8. Gembulita si “hamsbul” sebagai penyemangat dalam proses penulisan tugas 

akhir. 

9. Teman-teman Trio Tegal, Roy, Rico Filbert yang menjadi teman berpetualang 

di Kota Bandung, dan Octaviani sebagai teman dalam bercanda dan 

berpetualang. 



10. Teman-teman Akuntansi 2012, Desti dan Talitha yang sangat membantu 

penulis dalam pengerjaan tugas akhir ini, dan teman-teman lainnya yang 

namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu. 

11. Seluruh staf Tata Usaha, staf perpustakaan, dan seluruh karyawan Universitas 

Kristen Maranatha yang telah membantu dalam kelancaran studi dan 

administrasi selama masa kuliah. 

12. Universitas Kristen Maranatha yang menjadi tempat penulis dalam menuntut 

ilmu akuntansi selama 4 tahun, yang mendidik penulis menjadi mahasiswa 

yang mandiri dan berkualitas berdasarkan keteladanan Tuhan Yesus dengan 

mengedepankan prinsip Integrity, Care, dan Excellent. 

Akhir kata, semoga Tuhan Yesus selalu melimpahkan kasih dan berkatNya 

kepada semua pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. 

Semoga tugas akhir ini dapat berguna dan memberikan nilai tambah serta 

wawasan bagi semua pihak yang membacanya. 
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