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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh 

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul: “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Perencanaan Pajak, 

Profitabilitas, Dan Intellectual Capital Terhadap Manajemen Laba Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-

2015” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat banyak pihak yang berperan 

memberikan bimbingan, arahan, saran dan kritik, serta semangat sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis 

menyampaikan terima kasih 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.  

2. Orang tua tercinta Mesti Deis Depari dan Marniati Br Sitepu, terimakasih bapak 

dan mamak atas semua kasih sayangnya, motivasi, nasehat, semangat, dorongan 

yang selalu kalian  berikan untuk membuat penulis menjadi orang yang lebih 
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baik lagi, lebih tabah, dan lebih berani dalam menjalani hidup ini, maaf bapak 

dan mamak sampai saat ini penulis belum bisa memberikan yang terbaik dan 

penulis berharap doa dan harapan yang bapak dan mamak sampaikan disetiap 

sujud bisa terwujud dan menjadi kekuatan bagi penulis. 

3. Kakak Herma Susilawati, Kakak Herliyanti, Abang Efendi, Abang Nelwan, 

Abang Safrizan, Adik Ayu Br Depari, terima kasih sudah memberikan 

semangat, motivasi, perhatiannya yang sangat luar biasa kepada adek, maaf 

adek belum bisa menjadi adek dan juga kakak yang baik untuk kalian.  

4. Abang tua Roniyus Jaya Sembiring Depari, SE terima kasih abang tua karena 

telah menjadi inspirasi dan penyemangat buat adek. Semoga adek bisa 

meneruskan impian abang tua yang untuk membahagiakan bapak dan mamak.  

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

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 

7. Ibuk Ikhwani Ratna SE, Msi, Ak. CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim. 

8. Bapak Muklis, SE, MM selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan 

ilmu, mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan 

dorongan dan bimbingan kepada penulis, serta selalu sabar menghadapi penulis 

dalam proses menyelesaikan skripsi ini. 
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9. Ibu Hj. Elisanovi, SE, MM, Ak selaku Penasehat Akademis yang telah 

memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

10. 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. 

11. Yang spesial untuk  Danil Hadis Saputra, terima kasih karena selalu ada untuk 

mendukung, menyemangati, dan membantu penulis baik selama perkuliahan 

maupun dalam penulisan skripsi.  

12. Sahabat - sahabat seperjuangan sepenanggungan dari semester satu hingga 

menjadi pejuang skripsi Dwi Rahmadani, Diva Dwi Astuti, Hesti Herliza, Tika 

Handayani, Niken Prima Halin, Fadillah Aini, Eva Nurjannah, Nova Novita. 

13. Sahabat dari SMK Ranika br Ginting, Dewi Sartika, dan Sri R terima kasih atas 

doa dan motivasinya sahabatku. 

14. Teman-teman Akuntansi Fekonsos UIN SUSKA RIAU angkatan 2013 terutama 

kelas Akuntansi E dan Perpajakan A, dan teman-teman lainnya baik yang 

dikenal maupun yang tidak dikenal. Terimakasih menjadi teman yang baik, 

menjalin persahabatan baru dan juga berbagi informasi bersama. 

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

tidak bisa disebutkan satu per satu. 

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, 
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mengingat keterbatasan pengetahuan penulis. Akhirnya penulis berharap semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak pihak yang membutuhkan. 

 

Pekanbaru, 29 April 2017  

Penulis, 

 

FITRI BR DEPARI 

11373203148 


