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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi sebagai mana mestinya. Tidak lupa pula shalawat beriring salam saya 

panjatkan atas kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah 

membawa manusia menjadi insan yang berakhlak mulia dan berilmu. 

Puji syukur penulis ucapkan karena dapat menyelesaikan dengan baik 

skripsi ini dengan judul “Pengaruh Persistensi Laba, Growth Opportunities, 

dan Leverage Terhadap Relevansi Nilai Laba Pada Perusahaan Indeks 

Kompas 100”, dalam penyusunan skripsi ini demi mencapai satu tujuan yakni 

untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

UIN Suska Riau, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan dan 

saran yang dapat membangun bagi pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini, baik 

dari segi materi, konsep maupun penulisannya. 

Penulis juga menyadari dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari 

peran serta berbagai pihak yang memberikan bantuan, petunjuk, bimbingan dan 

dorongan selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini baik secara langsung 

maupun tidak langsung, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tulus kepada : 

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu 

melindungiku, memberikan jalan kemudahan, ilmu dan pemahaman serta 

nikmat-nikmat-Nya yang tidak terduga melalui berbagai jalan.  
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2. Kedua orang tua tercinta ayahanda H. Asmoni Ilyas dan ibunda Hj. 

Roslidar yang telah mendidik, membesarkan dan telah memberikan 

pendidikan sampai ke perguruan tinggi sehingga penulis dapat 

menyelesaikan pendidikan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Semoga 

penulis mampu menjadi apa yang diharapkan orang tua. Terima kasih juga 

kepada saudari dan saudara saya yaitu Arlen Nora S.Pdi, Arina Fitri, 

Arman Saputra, Arnofiandri, Ardiyanto S.E, Azmi Arief, Indra Irawan 

S.E, dan yang terakhir kembaran saya Rama Fauzi, serta seluruh keluarga 

besar yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta doanya  yang 

tiada henti-hentinya selalu memberikan doa, rasa kasih sayang yang besar 

tiada terbalas, ketulusan cinta mulia dan pengorbanan yang luar biasa, 

serta terus mendukung penulis baik secara moril maupun materil dan 

memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan semua proses 

perkuliahan dengan lancar. Skripsi ini penulis persembahkan khusus 

kepada keduanya, Ayahanda Ibunda. 

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 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 

5. Ibuk Ikhwani Ratna SE, M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim. 
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6. Ibuk Nelsi Arisandy, SE, M.Ak, Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi 

S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim. 

7. Bapak Andri Novius, SE, M, Si, Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah 

memberikan ilmu selama proses konsultasi dan bimbingan, kritik dan 

saran yang membangun, dukungan dan arahan serta selalu sabar 

menghadapi penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini  dengan 

sebaik-baiknya. 

8. Ibuk Jasmina Syafie, SE, M.Si, Ak dan Buk Hesty Wulandari, SE, M.Si, 

Ak, CA selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan motivasi 

kepada penulis selama perkuliahan. 

9. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu kepada 

penulis selama duduk di bangku kuliah dalam menuntut ilmu. Terutama 

kepada Bapak Andi Irfan, SE, M.Si, Ibu Desrir Miftah, SE, Ak dan Bapak 

Mukhlis SE, M.Si yang telah banyak meluangkan waktu serta memberi 

masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

10. Segenap karyawan dan tata usaha Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

11. Seluruh teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial terutama 

Jurusan Akuntansi S1, khususnya teman-teman Lokal I dan Lokal A untuk 

Konsentrasi Akuntansi Keuangan yang sama-sama berjuang demi 

kesuksesan bersama serta teman-teman KKN Kecamatan Petani. Terutama 

untuk teman-temanku Kurniadi Syaputra, Alexandra Suktiar dan Jayadi 
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terima kasih atas bantuan dan semangatnya selama ini dan terima kasih 

atas persahabatan yang susah senang dilalui bersama. 

12. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih untuk segalanya. 

Semoga Allah SWT membalas budi baik mereka atas bantuan dan 

bimbingan yang diberikan kepada penulis, serta melimpahkan rahmat dan 

hidayah-Nya kepada kita semua, amin ya rabbal’alamin. Penulis sadar bahwa 

penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk itu saran dan kritik 

membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Penulis 

mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan, mengingat 

keterbatasan pengetahuan penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi pihak pihak yang membutuhkan.  

           Pekanbaru,       Maret 2017 

Penulis, 
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