
 KATA PENGANTAR 

ِحْیمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْســــــــــــــــــِم هللاِ الرَّ

 

Assalamu’alaikumWr. Wb. 

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Rabb 

semesta alam yang tidak pernah berhenti memberikan berjuta nikmat, rahmad 

serta karunia-Nya. Maha suci Allah yang telah memudahkan segala urusan, 

karena berkat kasih sayang-Nya lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas 

akhir (skripsi) ini. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada baginda 

Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai 

akhir zaman. 

Skripsi ini adalah rangkaian dari persyaratan akademik bagi setiap 

mahasiswa sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul penelitian “Pengaruh 

Free Cash Flow, Frim Size, Leverage Keuangan dan Intellectual Capital 

Terhadap Manajemen Laba Studi pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)” 

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Ibunda dan Ayahanda terkasih, 

yang selalu memberikan kesabaran, doa, tidak pernah lelah mendidik dan 

memberikan cinta yang tulus dan ikhalas kepada penulis. Beliau menjadi malaikat 

tanpa sayap yang selalu menjadi benteng kokoh dan penopang hidup disaat rapuh.  

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini 

tidak hanya karena usaha, kerja keras serta doa dari penulis sendiri. Akan tetapi 
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karena adanya dukungan, motivasi serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu 

penulis ingin berterimakasih kepada : 

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

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

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

S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Andi Irfan SE, M.Sc, Ak selaku dosen pembimbing yang 

beperan besar dalam penyelesaian skripsi ini, yang telah amat sangat 

sabar membantu serta bersedia untuk meluangkan waktu disela-sela 

kesibukan, bersedia memberikan saran serta masukan di setiap 

bimbingan. Terimakasih pak atas segala ilmu-ilmu baru yang telah 

bapak berikan, terimakasih telah sudi merepotkan diri dalam 

penyelesaian skripsi ini sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan 

baik. 

5. Ibu Febri Rahmi, SE. M.Sc. Ak selaku Penasehat Akademik yang telah 

memberikan nasihat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan 

skripsi ini. 

6. Seluruh staff Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan 
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ilmunya demi keberhasilan semua mahawiswa/i Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

7. Terimakasih saudara serahim yang tercinta “Geng Mama Jum” yang 

selalu ada kapanpun dan dimanapun, selalu jadi penyemangat, 

bodyguard tanpa bayaran dan teman kelahi. Terimakasih selalu ada 

disaat penulis membutuhkan. 

8. Teruntuk Bunda Ibet yang selalu menanyakan PR ini, dengan mantap 

penulis katakan “Bunda PR ini sudah siap”. 

9. Para wanita tangguh sahabat-sahabat yang selalu ada dibalik layar, 

wanita-wanita hebat, gak ada jaim-jaimnya, selalu seenaknya dan 

selalu ada disaat susah maupun senang. Kalian luar biasa Yuni, Sarah, 

Riri, Iga, Putri, Iza serta Saidah.  

10. Teruntuk Ageng Pryaga yang selalu ada disaat susah maupun senang. 

Terimakasih untuk semua kebaikan, doa dan dukungan yang selalu 

diberikan kepada penulis.   

11. Teman-teman Jurusan Akuntansi lainnya terutama anak-anak lokal I 

tahun 2013 serta anak-anak local konsentrasi keuangan B yang telah 

sama-sama berjuang, memberikan banyak inspirasi dan pelajaran. 

Semoga kita dapat membawa almamater kita dengan bijak dan baik. 

12. Untuk teman-teman Kukerta 2013 yang telah hadir memberikan warna 

baru, menjadi keluarga baru, serta memberikan pengalaman baru bagi 

penulis. 
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13. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 

penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam 

penulisan dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis meminta maaf 

kepada semua pihak yang merasa kurang berkenan akan skripsi ini. Namun 

demikian penulis selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kiranya tugas 

akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. 

Wassalamu’alakumWr. Wb. 

Pekanbaru,  / /2017 

 

 Rosa Yanisa 
 11373205675 
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