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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-

Nya sehingga dengan kerja keras dan dukungan serta motivasi yang diberikan 

oleh teman-teman dan dosen pembimbing penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

yang berjudul: “PENGARUH BOOK TAX DIFFERENCES, ARUS KAS 

OPERASI, AKRUAL, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP 

PERSISTENSI LABA ( Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun Periode 2012-2016). Shalawat 

serta salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad 

SAW teladan bagi insan di muka bumi dan semoga kita dipertemukan diakhirat 

kelak sebagai rombongan yang termasuk umatnya yang bertaqwa dan diridhoi 

untuk masuk kedalam Surga Allah SWT. 

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna 

mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam kesempatan ini, penulis mempersembahkan Skripsi ini khusus buat 

yang Tersayang Ayahanda Misdika, Ibunda tercinta Maryam yang telah 

memberikan segala cinta, kasih sayang yang tulus, do’a, nasehat dan dukungannya 

selama ini yang tercurah kepada penulis. Terima kasih buat adinda Delvia yang 

selalu memberikan kasih sayang yang tulus, do’a yang terbaik baik bagi penulis. 
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Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi yang telah 

disusun ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan baik dari 

segi teknis maupun penyusunannya.Oleh karena itu penulis menerima dengan 

terbuka dan lapang dada berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi 

kesempurnaan skripsi ini.Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari 

bimbingan, dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 

ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Mujahidn, MA. Selaku Rektor Universitas Islam 

Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf. 

2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said, HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

5. Ibu Nelsi Arisandy, SE, M.Ak, Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

6. Bapak Andri Novius, SE, M.Si, Ak, CA selaku dosen konsultasi dan 

pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan 

meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan hingga 

penulisan skripsi ini terselesaikan. 
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7. Bapak Candra Jon Asmara, S.Sos, M.si, selaku penasehat akademik yang 

telah memberikan bantuan, dukungan dan masukan selama perkuliahan 

penulis.  

8. Ayah Iskandar, alm. Ibu Sumarni, kakanda krisna dan semua keluarga yang 

tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang telah memberikan do’a, semangat, 

motivasi, dan bimbingannya selama ini, terimakasih. 

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan 

pengetahuan yang sangat berharga kepada penulis selama perkuliahan dan 

penyusunan skripsi ini. 

10. Seluruh staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Sultan Syarif Kasim Riau. 

11. Terima kasih untuk Dara Nindhahidayati, Fatmawati Pasaribu, Oktaviana, Ria 

Asrina, Utyta Nurlina, dan Yessi Fitri yang senantiasa menjadi teman yang 

selalu mendukung dan memberikan berbagai motivasi selama 4 tahun ini.  

12. Seluruh teman-teman Akuntansi Kelas C dan teman-teman konsentrasi 

Perpajakan C, terima ksih untuk semua bantuan, kerjasama, kebersamaan dan 

berbagai informasi, kebaikan dan keikhlasan yang kalian berikan sehingga 

skripsi ini terselesaikan. Semoga kita semua selalu menjadi keluarga yang 

selalu kompak. 

13. Seluruh teman-teman kos Asmi, Widia Kartika, dan kak Herlina Safitri, kak 

Azizah Limbong dan Ria Zeneti. Terima kasih untuk kebersamaannya selama 

ini dan semoga kita semua menjadi orang yang sukses didunia dan diakhirat. 
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14. Terima kasih untuk Fakhrurrazi yang senantiasa memberikan motivasi, 

semangat, dan dukungannya dalam penulisan skripsi ini, semoga kita kelak 

menjadi orang yang sukses. 

15. Seluruh teman-teman KKN Desa Sei Parit yaitu, Anisa, Andi, Aini, Aulia, 

Dede, Devi, Fatan, Liza, Meri, Murni, Rani, dan Rinaldi,  Terima kasih untuk 

kebersamaan, kekompakan dan kekeluargaan yang selama ini terjalin. 

16. Teman-teman alumni SMAN 2 Bagan Sinembah Desi Purnama, Aminah, 

Desi wulandari, Qomala, Dewi Astriani, dan Riski. 

17. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

memberikan do’a dan bantuannya sehingga skripsi ini terselesaikan. 

Akhir kata, Penulis sadar bahwa skripsi ini masih perlu banyak saran dan 

masukan yang membangun dari berbagai pihak.Penulis berharap semoga ilmu 

yang telah kita dapatkan selama perkuliahan bisa di amalkan dengan baik 

dimanapun itu dan penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak 

yang membaca. 

 

Pekanbaru,   April 2018 

Penulis 

 

Siska Pramudia Wardani 

 

 


