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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT

yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada

baginda Rasulullah SAW, dengan mengucap Allahumma Shalli’ala Syaidina

Muhammad Wa’alaalihi Syaidina Muhammad. Yang senantiasa telah berjuang

membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju zaman yang penuh dengan

ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program

Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri  Sultan

Syarif Kasim Riau. Judul skripsi ini adalah “PENGARUH STRUKTUR

MODAL,MANAJEMEN LABA,DAN BIAYA OPERASIONAL TERHADAP

PPh BADAN TERUTANG PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR

SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI

BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2015” Penulis menyadari bahwa

dalam proses penulisan skripsi ini tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari

berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu,

pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua, penulis mengucapkan terimakasih

sedalam-dalamnya untuk yang tersayang dan terhormat Bapak Zainal Abidin

dan Ibu Nekriswati yang telah membesarkan, membimbing dengan penuh
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pengorbanan dengan kesabaran, ketabahan, kasih sayang, do’a serta dukungan

untuk keberhasilan saya..

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA,selaku Rektor Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak DR. Mahendra Romus, SP M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si, Ak, CA selaku ketua jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau.

5. Ibu Eni Noviarni,SE,M.Si,Ak.CA selaku dosen pembimbing yang telah

meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam

menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas

segala ilmu bimbingannya.

6. Terimakasih kepada kakakku Nike Octoriza dan Adikku Ella Miranda yang

selalu mendukung selalu dalam pembuatan skripsim saya.

7. Untuk orang yang selalu suport dalam menyelesaikan skripsi,Zaiful Azhar,

Abdul Hadi, Nurul Agustin, Radeka Gahayu, Erniawani Nuzul tiarani,Tia

Widianti,terima kasih atas dukungan, do’a, serta motivasi telah diberikan

selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku staf pengajar Fakultas Ekonomi dan

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah

memberikan bimbingan dan mengajarkan ilmu pengetahuan selama

berkuliah.
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9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu banyak bagi

penulis dalam proses administrasi selama berkuliah.

10. Buat seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi khususnya

Akuntansi lokal C angkatan 2013 serta seluruh teman-teman jurusan

Akuntansi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak

memberikan semangat dan motivasi, serta untuk keceriaan yang kalian

berikan.

11. Dan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu

yang telah memberikan bantuannya kepada penulis, sehingga penulis bisa

menyelesaikan skripsi ini.

Dan akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini

masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritikan yang

sifatnya membangun sangat diharapkan.

Pekanbaru, 2017
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