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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan 

berkat dan hikmat kebijaksanaan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 
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Penjualan, Selisih Laba Fiskal dan Tingkat Hutang Terhadap Persistensi Laba Pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI”.  
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5. Bapak Dr.Nasirwan, S.E, M.Si, Ak, CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas 

Negeri Medan. 

6. Ibu Khairunnisa Harahap, S.E.,M.Si, selaku Pembimbing Skripsi saya yang telah 

memberikan bimbingan, masukan , referensi, saran serta perbaikan yang membangun selama 

proses penyelesaian skripsi ini.  

7. Drs. La Ane, M.Si selaku dosen pembanding utama penulis yang telah memberikan kritik 

dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

8. Ibu Yulita Triadiarti, SE, M.Si, Ak selaku dosen pembanding utama penulis yang telah 

memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. 

9. Bapak M. Ridha Habibi Z SE, M.Si,Ak, CA selaku dosen pembanding utama penulis yang 

telah memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

10. Ibu Akmal  Huda Nasution, SE, M.Si selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah 

memberikan arahan  serta nasehat selama penulis berada di perkuliahan.  

11. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan 

selama penulis menempuh perkuliahan. 

12. Bang Riky Adrian, sebagai staff administrasi jurusan Akuntansi yang telah banyak 

membantu penulis dalam mengurus administrasi. 

13. Terima kasih penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat penulis selama menempuh perkuliahan 
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Bukit, dan Novita Sihombing terima kasih buat kebersamaan kita selama ini baik susah 

maupun senang, canda tawa yang selalu kalian berikan, motivasi, dan semangat. Terima 

kasih karena telah menjadi sahabat yang baik selama ini. Semoga persahabatan kita tetap 

terjalin walaupun perkuliahan telah selesai dan saat nanti kita bertemu kembali kita bisa 

menjadi orang yang sukses. 

14. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat penulis yang selalu mendukung dan memberikan 

semangat Herna ketaren, Silvia Ginting, Pretty Sembiring, Devid Surbakti, Freddy 

Tumanggor, Wita Sembiring, Eduard Ginting, Desnanta Sembiring, dan Tobi Sembiring. 

Terima kasih buat canda tawa, kebersamaan, persahabatan yang telah kalian berikan. Terima 

kasih buat segalanya. 

15. Terima kasih buat teman satu pembimbing skripsi peneliti Melita Lubis, Leni Purba dan Ria 

Rukmana yang telah memberikan dukungan, dan motivasi kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini dan karena penyusunan skripsi kita menjadi lebih dekat. Dan juga 

terima kasih buat mentor yang selalu mengajari penulis Leticia Simanjuntak. 

16. Terima kasih kuucapkan kepada semua mahasiswa akuntansi stambuk 2012. Terima kasih 

untuk kebersamaan dan bantuannya selama diperkuliahan. Terkhusus untuk Akuntansi A 

2012. Yang dari awal perkuliahan berbagi cerita manis dan pahit bersama. Senang bisa 

menjadi bagian dari kalian dan mengenal kalian. Semoga kita bisa bertemu dilain 

kesempatan. 

17. Terimakasih penulis ucapkan buat teman-teman dan banyak pihak yang telah memberikan 

inspirasi, bantuan, dan semangat dalam pengerjaan skripsi ini. Semoga kalian semua selalu 

menjadi saluran berkat dalam setiap kesempatan bagi setiap orang. 



vi 
 

      Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun untuk 

menyempurnakan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak 

yang membutuhkan.  
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