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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulilah, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, 

yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Pengaruh insentif pajak dan non pajak 

terhadap konervatisme akuntansi pada perusahaan mafaktur yang terdaftar di bursa 

fek indonesia (BEI).” 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan 

Program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam 

penulisan ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan 

pengetahuan serta pengalaman. Kepada semua pihak yang memberkan batuan 

moril dan materil baik secara langsung maupun tidak langsung hingga tersusun 

skripsi ini, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada : 

1. Kedua orang tuaku, ibu Erlina dan bapak Faisal yang telah membimbing dan 

membesarkan penulis dengan penuh kasih saying dan cintanya, Terimakasih 

atas do’a, nasihat, dukungan, motivasi dan kesabaran tidak ada kata yang 

pantas kecuali rasa hormat dan syukur memiliki orang tua seperti kalian. 

2. Dr. Mahendra Romus, SP. M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Ibu Ikwani Ratna, SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Sultan SyarifKasim Riau. 
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4. Bapak Khairil Henry ,SE,M.SI.AK selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu nya untuk memberikan bimbingan, bantuan dan saran 

sampai selesai skripsi ini. 

5. Ibu Desrir Miftah SE, MM, AK, selaku dosen wali yang telah membimbing 

penulis dari awal sampai akhir dalamb elajar di Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Sultan Syarif Kasim Riau. Terima kasih atas bimbingan dan nasehat 

nya.  

6. Kepada abang Delvi Chandra yang selalu mendukung dan memberikan 

semangat bagi penulis. 

7. Seluruh dosen pada Fakultas Ekonomi khususnya Jurusan Akuntansi S1 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah pengetahuan 

kepada saya selama mengikut iperkuliahan ini. 

8. Seluruh Staf tata usaha Fakultas Ekonomi khususnya Jurusan Akuntansi S1 

Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau. 

9. Teman-temanku : Popan Permadi, abdul hafis hidayatullah, yon andreska, 

muhammad zikri terimakasih atas semangat dan bantuan nya selama ini. 

10. Teman-teman Akuntansi S1 Lokal D angkatan 2013, terimakasih atas 

bantuan dan semangat nya. 

11. Teman-teman KKN tahun 2016 di Desa petai singingi hilir, terimakasih telah 

memberikan kebahagiaan dan kehidupan bersama selama kurang lebih 1 

bulan lamanya. 

12. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebut kan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan terdapat 

banyak kekurangan serta membutuhkan perbaikan dan pengembangan meskipun 
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bukan berarti tidak ditemui nilai manfaat di dalamnya. Maka penulis berharap 

adanya saran dan kritik yang bersifat membangun sehingga dapat digunakan untuk 

perbaikan maupun pengembangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Mudah-

mudahan skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya. 

 

 

       Pekanbaru, Oktober 2017 

        Penulis, 

 

 

                 NopriHaryadi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


