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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang maha 

menguasai langit dan bumi, dengan rahmat dan karunianya penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Solawat beserta salam tidak lupa penulis  

ucapkan kepada baginda Rasulullah yakni nabi besar Muhammad SAW. 

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar sarjana pada Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Adapun judul skripsi yang penulis teliti adalah “PENGARUH LEVERAGE, 

UKURAN PERUSAHAAN, KUALITAS AUDIT TERHADAP 

PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) (STUDI EMPIRIS PADA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG LISTING DI BEI  TAHUN 2011-

2016”. 

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan, tidak 

terlepas dari kekurangan baik dari aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari 

materi penelitian yang disajikan, semua ini didasarkan dari keterbatasan yang 

penulis miliki. Namun berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan saran serta kerja 

sama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut 

akhirnya dapat diatasi dengan baik. 

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan oleh 

berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada: 
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1. Ayahanda Kasmedi dan Ibunda syahlefiwati yang telah mencurahkan 

kasih sayang serta do’a dan semangat yang diberikan kepada penulis. 

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 SyarifKasim. 

4. Ibu Ikhwani Ratna SE, Msi, AK selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim. 

5. Ibu Nelsi Arisandy SE, M.Ak, Ak selaku Sekretasi Jurusan Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim. 

6. Ibu Identiti , SE, M. Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah 

memberikan ilmu, dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan 

kepada penulis, serta selalu sabar menghadapi penulis dalam proses 

menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak Zamharil Yahya, M.M, Drs. H. selaku Penasehat Akademis yang 

telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi 

ini. 

8. 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. 
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9. Segenap karyawan dan tata usaha Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

10. Teman-teman dan rekan-rekan sepenanggunganku adelia, wilda, ginna, 

wahid yang telah memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis 

dalam penyelesaikan skripsi. 

11. Semua pihak yang terkait yang telah membantu penulis menyelesaikan 

skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan/ penyusunan skripsi ini masih 

ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka dari itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. 

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada 

pembaca, amin. 

 Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh 

 

Pekanbaru , 24 November  2017 
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