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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

 Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT semesta alam yang telah 

melimpahkan taufiq, Hidayah serta rahmat kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya. 

Serta kepada-Nya pula kita memohon pertolongan dan pengampunan. Shalawat serta 

salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan tercinta, teladan mulia yakni 

Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. 

Mudah-mudahan kita selalu hidup dengan memegang teguh pada dua pusaka yang 

tidak akan menggelincirkan manusia kedalam kehinaan dan kesesatan. Pusaka yang 

akan membimbing kita kepada cahaya dan keselamatan yaitu Al-Qur’an dan Al-

Hadist. 

Atas segala kuasa dan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Stuktur Asset, Ukuran 

Perusahaan dan Likuiditas terhadap Kebijakan Hutang (Studi Empiris pada 

Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 

2013-2016)” 

  Peneliti sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini 

disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Progam Sarjana (S1) pada 
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Progam Sarjana Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. Terwujudnya skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak, 

dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis, 

secara khusus penulis haturkan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya. 

2. Ayahanda Ondrianto Efendi dan Ibu Nesi selaku orang tua yang tidak pernah 

berhenti memanjatkan doa serta selalu mengiringi langkahku dengan penuh 

keikhlasan dan kasih sayang, karena restu dari beliaulah penulis mendapatkan 

kekuatan menjadi lebih tegar dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Tanpa orang tua skripsi ini bukanlah apa-apa. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A, selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

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

Ilmu Sosial Uin Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Ibu Ikhwani Ratna SE, Msi, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Ibu Nelsy Arisandy, SE,MM. CPA.Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Sultan Syarif Kasim Riau. 

7. Ibu Identiti, SE,M.Ak selaku Penasehat Akademis yang telah banyak 

membantu memberikan masukan dan motivasi kepada penulis.  
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8. Ibu Eni Noviarni, SE, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing skripsi, terima 

kasih banyak saya haturkan kepada bapak yang telah bersedia meluangkan 

waktu, memberikan pengarahan, bimbingan serta masukan yang sangat 

membantu dan bermanfaat sekali dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini, 

semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak.     

9. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

10. Adik penulis Rahdatul Faizin serta keluarga besar yang selalu memberikan 

semangat dan do’anya. 

11. Arofik yang selalu membantu, mensupport serta memberikan motivasi 

terhadap  penulis. 

12. Teman-teman Akuntansi J dan Akuntansi konsentrasi Manajemen Lokal C 

angkatan 2014, teruslah menumbuhkan rasa semangat dan motivasi belajar 

karena akan sangat bermanfaat baik sekarang maupun dimasa yang akan 

datang. Dan selalu pertahankan kekompakan serta persaingan yang sportif dan 

sehat karena itu adalah kunci kesuksesan yang murni.  

13. Teman-teman kos, Zaina Fida, Devi Lisarni, Anita Dewi Mukminatun dan 

Rodiah Eva Anzasari yang telah memotivasi penulis selama proses pembuatan 

skripsi. 

14. Sahabat-sahabat ku Mila Roza, Devi Kumala Sari, Tanissa Yonata, Novita Tri 

Rizky, Hatri Yatun, Sri Rahayu dan Vulva Fitrah yang selalu memberikan 
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semangat dan dukungan serta kenangannya dalam segala hal. Semoga kita 

bisa sukses dimasa yang akan datang. 

15. Kepada teman-teman KKN Desa Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih 

Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir yang tidak bisa penulis sebutkan 

semuanya, Nora Adiyanti, Juliantri Utami, Tri Hardiyanti Lestari, Siti 

Nurhanifah, Harum Handaru Purnama Dewi, Indah Mariati. 

16.  Semua pihak yang terlibat yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima 

kasih atas masukan, support dan kenangan lainnya.  

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh 

dari kata sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang 

penulis miliki. Namun demikian penulis berusaha sesuai dengan kemampuan, dengan 

harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya 

bagi para pembaca. Penulis juga mengharapkan adanya saran yang membangun demi 

kesempurnaan skripsi ini.  

Wassalamu’alaikum Wr.Wb  

       Pekanbaru,  Juni 2018  

   

 

            Fitri Wilandari 

          NIM.11473201991 


