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KATA PENGANTAR 

Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Alhamdulillahirabbil ‘Alamin segala puji dan syukur kepada Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya kepada kita semua sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Shalawat serta salam tetap 

tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar  Muhammad SAW yang telah 

membawa kita dari alam kegelapan hingga ke alam yang penuh ilmu pengetahuan 

seperti yang kita rasakan pada saat ini. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya 

yang mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak nanti. Amin. 

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Leverage, size, Profitabilitas, Intensitas 

Aset Tetap, dan Intensitas persediaan Terhadap Tarif Pajak Efektif 

Perusahaan”sebagai tugas untuk menyelesaikan dan melengkapi syarat guna 

mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) oleh setiap mahasiswa strata satu (S1) 

pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universtitas Sultan Syarif Kasim Riau. 

Penulis telah menyelesaikan skripsi ini dengan segala upaya untuk 

mendapatkan hasil yang terbaik agar dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang 

memerlukannya nanti. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

dari hati yang paling dalam atas bantuan, do’a dan dorongan yang diberikan baik 

secara moril, materil maupun spritual. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan 

pada tepat waktu, penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Orang tuaku tercinta Ayahanda Ali Asril dan Ibunda tercinta 

Endrawati yang telah bekerja keras demi penulis dan memberikan 

motivasi, do’a, serta dorongan moral maupun materil. Penulis 
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berterima kasih sebesarnya atas kesabaran, pengorbanan, nasehat serta 

doa yang tiada henti Ayahanda dan Ibunda berikan, sehingga penulis 

dapat menggapai cita-cita dan tujuan yang diinginkan 

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN SUSKA 

RIAU beserta staf. 

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

Ekonomi dan  Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 

4. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Wakil Dekan I  Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 

5. Ibu Dr. Leny Novianti. MS, SE, MSi, Ak, CA selaku Wakil Dekan II 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 

6. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 

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

dan Ibu Nelsi Arisandy, SE.M.Ak.Ak selaku Sekretaris Jurusan 

Akuntansi FEKONSOS UIN SUSKA RIAU. 

8. Bapak Khairil Henry, SE, M.Si. Akyang telah meluangkan waktu dan 

memberikan arahan kepada penulis untuk menyusun dan 

menyelesaikan skripsi ini. 

9. Bapak selaku Dosen Penasehat Akademis penulis yang selalu 

memberikan arahan kepada penulis. 

10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang 

selalu memberikan dukungan dan do’a kepada penulis. 
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11. Kepada abang kandungku Yasaefa Asra dan adik kandungku tercinta 

Fitri Rohaniah Asriah yang selalu memberi semangat dan motivasi 

dalam proses penulisan karya ilmiah penulis ini. 

12. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan 

memberikan dorongan baik moril dan materil kepada penulis. 

13. Kepada seluruh teman-teman Akuntansi J angkatan 2013, teman-teman 

Akuntansi Konsentrasi Perpajakan, dan keluarga besar KKN Desa 

Tualang Timur kecamatan Perawan. Terima kasih untuk nasihat, 

dorongan, saran, do’a, dan kebersamaan yang tak pernah tinggal. 

Penulis sangat berterima kasih atas segala keikhlasan serta do’a yang 

diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat 

kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu diperlukan kritik dan saran yang 

membangun untuk skripsi ini kedepannya. Atas kritik dan saran penulis 

mengucapkan terima kasih. Mudahan skripsi ini dapat bermanfaat oleh berbagai 

pihak. 
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