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   KATA PENGANTAR 

         

Assalamualaikum Wr. Wb 

 Alhamdulillahi Rabbil’alamin, puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadiran Allah SWT, Rabb semesta alam yang tidak pernah berhenti 

memberikan berjuta nikmat, rahmad serta kaarunia-Nya lah akhirnya penulis 

dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini.  Sholawat dan salam semoga 

tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan 

pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. 

 Skripsi ini merupakan persyaratan dari akademik bagi setiap mahasiswa 

sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul peneliti “Pengaruh Aset 

Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak dan Nilai Perusahaan Terhadap 

Manajemen Laba Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri 

Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-

2016”. 

 Skripsi ini penulis persembahkan kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta, 

yang selalu mendoakan penulis, memberikan dukungan moral dan moril. 

Terimakasih untuk semua kesabaran, Nasehat, Do’a, dan Kasih sayang ibu dan 

ayah berikan kepada peneulis sehingga dapat mengantarkan penulis  pada cita-cita 

yang diinginkan. Tiada balasan setimpal apa pun yang dapat penulis berikan 

kecuali selalu berdo’a untuk ayah dan ibu semoga selalu diberikan kesehatan dan 

selalu berada dalam lindungan  Allah SWT. 



 
 

iii 

 Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan tugas akhir ini tidak hanya 

karena usaha, kerja keras sendiri. Akan tetapi karena ada dukungan, motivasi serta 

doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin berterimakasih kepada: 

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

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Ibu Ikhwani Ratna SE, MSi, Ak, CA, selaku ketua Jurusan Akuntansi SI 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

4. Bapak Alchudri, SE,MM. CPA.Ak selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah banyak membantu, mengarahkan membimbing serta memberi saran 

kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak Endrianto Ustha, ST,MM selaku  penasehat akademik yang telah 

banyak membantu memberikan masukan dan motivasi kepada penulis. 

6. Bapak, ibu dan seluruh dosen Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan 

waktu dan kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama 

proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini. 

7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial yang telah 

memberikan dukungan kepada penulis. 

8. Terimakasih kepada abang penulis, Wahyudi, Wardani, Wuryanto dan 

kepada kakak penulis Wahyuni yang tidak pernah bosan memberikan 
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dukungan, doa, memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Tiada balasan setimpal untuk abang dan kakak 

semoga selalu diberikan kesehatan dan berada dalam lindungan Allah 

SWT. 

9. Kepada sahabat terbaikku, Ika Wijayanti, Marlia Ernawati, Nurhayati, 

Sumiati, Yunianti, Trisna Rohmawati, Dan Rahma Syafria terimkasih 

kalian telah memberikan semangat kepada penulis. 

10. Terimakasih untuk Destri Kartika, temen sekamar, temen main dan temen 

1 lokal selama proses pembelajaran dari semester 1 hingga semester 7, dan 

terimakasih untuk adik kos ku Silvia Alendra dan Resti Noviana yang 

menemani di kos selama proses pembuatan skripsi ini dan selalu 

memberikan semangat kepada penulis. 

11. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan Akuntansi SI, yaitu Anita Dewi, 

Devi Kumala, Novita, Tanisa, Devi Lisarni, Shella Novelia, Fida,  

Khususnya local J dan pajak C yang telah banyak membantu membantu 

dan memberikan dorongan kepada penulis. 

12. Terimakasih kepada keluarga besar Koperasi mahasiswa Uin Suska Riau, 

yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.p  

13. Kepada temen-temen KKN Desa Tuah Indrapura Kecamatan Bunga Raya 

Kabupaten Siak, Arif Budiman, Samsul Bahri, Taufik Hidayat, Zoha, 

Febri Suryadi, Vivi, Kiki, Mimin, Mawar, Fitri, Linda Dan Syarifah. 

14. Dan seluruh pihak yang membantu dalam penulisan ini yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu..  
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Dalam penulisan skripsi ini, penulis berupaya menulis seoptimal mungkin 

dan menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi 

materi maupun teknik penulisan sebuah karya ilmia. Jika pembaca menemukan 

kesalahan, penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari 

kesempurnaan skripsi ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. 

Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarokatuh.     
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