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memberikan nikmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Serta shalawat dan salam 

penulis ucapkan kepada junjungan nabi besar Muhammada SAW.  

 

Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Profitabilitas, Umur 

Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI” 
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Dalam penyusuan skripsi ini, tidak terlepas dari kesalahan dan 

kekurangan. Sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik. Semoga skripsi ini 
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       Medan,      Juni 2014 

       Penulis, 

 

 

       Fitri Utama 
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Motto dan Persembahan 

 

 
 

Hidup ini singkat, Maka lakukanlah yang terbaik dan jangan 

lupa berdoa serta selalu berusaha Karena tak ada yang tak 

mungkin kalau kita mau berusaha 

 

 

 

 

 

Skripsi ini penulis persembahkan untuk: 

Ayah dan Bunda Tercinta 

Kakek dan Nenekku 

Abangku Dian, dan Adik-adikku yang paling aku sayangi 

Tami dan Eli 

Serta Pacarku M. Andry  

 

Dan yang tak lupa sahabatku bellina, ciput, osin, marisa, reni, 

dian, dan teman-teman satu perjuanganku yaitu anak 

akuntansi B stambuk 2010 
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