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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Segala    puji    syukur    kehadirat    Allah    Subhanahuwata’ala    yang    

telah memberikan segala rahmat dan karunianya kepada para hamba_Nya 

sehingga dengan  segala  kerja  keras  dan  dukungan  serta  motivasi  dari  teman-

teman  dan dosen  pembimbing  penulis  dapat  menyelesaikan  tugas  akhir  ini  

dengan  judul “PENGARUH BIAYA PRODUKSI, PERTUMBUHAN 

PENJUALAN, MODAL KERJA, UKURAN PERUSAHAAN DAN 

LEVERAGE TERHADAP PROFITABILITAS (STUDI EMPIRIS PADA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN 

KIMIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 

2014-2016)”. Shalawat  serta  salam  penulis  ucapkan  untuk  junjungan  Nabi 

Muhammad shalallahu’alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan yang 

baik   kepada   umatnya   semoga   dapat   dipertemukan   diakhirat   kelak   

sebagai rombongan  yang termasuk hamba-hamba_Nya  yang bertaqwa dan 

diridhoi untuk masuk kedalam Jannah Allah Subhanahuwata’ala.  

Guna memenuhi salah satu syarat  untuk  mengikuti  ujian  comprehensive 

untuk memperoleh  gelar  sarjana  lengkap  pada  Fakultas  Ekonomi  dan  Ilmu  

Sosial  Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

Skripsi  ini  ananda  persembahkan  khusus  kepada Terspesial Ayahanda 

Amat Syarif, Ibunda tercinta  Rosnayeti Terima  kasih  atas  segala  cinta,  kasih  
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sayang,  do’a,  dan  inspirasi  sertadukungan yang selama ini tercurah kepada 

ananda. Terima kasih buat adikku tersayang Ahmad Rahman dan Asyraf Az-

Zukruf yang senantiasa memberikan doa, dan semangat bagi penulis. 

Terimakasih  atas  segala  perjuangan,  pengorbanan  dan  keikhlasan serta 

bantuan moril dan materil untuk keberhasilan penulis yang telah memberikan 

dukungan dan kasih sayang selama ini. 

  Dalam  penulisan  skripsi  ini,  penulis  menyadari  bahwa  skripsi  yang  

telah disusun ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan 

baik dari segi  teknis  maupun  konsep  penyusunan. Oleh karena  itu,  penulis  

menerima dengan terbuka berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun 

demi kesempurnaan skripsi selanjutnya yang memiliki hubungan dengan skripsi 

ini. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan, dorongan,   

bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa 

hormat dan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof.  Dr. Munzir  Hitami,MA selaku Rektor  Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf. 

2. Bapak Dr.Mahendra Romus, SP,M.Ec selaku Dekan  Fakultas  Ekonomi  dan 

Ilmu  Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Ibu Ikhwani Ratna, SE, MSi, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas  

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
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5. Ibu Nelsi Arisandy,SE,MAk,Ak. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas  

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

6. Ibu Eni Noviarni,SE,MSi,Ak,CA selaku pembimbing proposal dan skripsi  

yang  telah meluangkan waktu dan banyak memberikan ilmu serta arahan dan 

bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini. 

7. Bapak Fakhrurrozi,SE,MM selaku penasehat akademik yang telah  memberikan  

bantuan, dukungan dan masukan selama perkuliahan penulis. 

8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada  

penulis selama perkuliahan dan  penyusunan skripsi ini. 

9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau  

10.Seluruh teman-teman Akuntansi kelas B dan teman-teman konsentrasi 

Manajemen A, terimakasih atas kebersamaan selama 4 tahun ini. Richard, Ella, 

Dina, Sari, Isda, Asmi, Lilis, Anisa, Cahya, Septryani dan  lainnya. 

Terimakasih untuk semua perhatian dan kebaikan, informasi yang teman-teman 

berikan  sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sukses dan bahagia untuk kita 

semua. 

11. Seluruh Teman dan kakak Kos Trifana, Kak Vivi, Gina, Kak Mela, Fitri, 

Caca, Kak Fatma, Kak Lisa, Kak Eca, Kak Rina dan Kak Widya. Terimakasih 
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untuk semua ilmu, perhatian, kerjasama, kekeluargaan, informasi dan 

motivasinya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

12. Seluruh teman-teman KKN Kel. Guntung Medang Kampai Dumai. Febi, Rati, 

Ita dan lainnya. Terimakasih untuk semua perhatian dan kebaikan, dan 

terimakasih untuk semua motivasi yang  teman-teman berikan. 

13. Keluarga besar ISC Al-Iqtishadi Rohis Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial    

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terimakasih atas 

tarbiyah, pengalaman, Motivasi, Ilmu, dan Ukhuwah yang begitu luar biasa . 

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

memberikanbantuan serta do’a hingga terselesaikannya skripsi ini 

Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan 

disisi Allah SWT sebagai amal ibadah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari 

berbagai pihak, sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan kedepan. Dan  

penulis berharap, semoga pembelajaran yang telah kita dapatkan dalam dunia  

pendidikan selama ini dapat dipetik hikmahnya. Akhirulkalam, semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Aamiin... 

Pekanbaru,   Februari 2018 

Penulis 

 

Diana Cahyati Putri 


