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Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul: “Pengaruh Corporate Governance, Kompensasi Rugi 

Fiskal, Dan Corporate Sosial Responsibility  Terhadap Penghindaran 

Pajak (Tax Avoidance) Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel 
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tua tercinta yaitu Ayah Ali Usman dan Bunda Janiar yang selalu memberikan 

cinta, kasih sayang, do’a, nasihat, motivasi dan semangat yang tak pernah putus-

putusnya untuk penulis, dan terima kasih telah bersabar dan berusaha memberikan 

yang terbaik kepada penulis selama ini. Selama proses penyusunan skripsi ini 

tentunya penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang memberikan 

bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini 

peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :  

1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
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Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
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3. Ibu Ikhwani Ratna SE, M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 Fakultas 

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

4. Ibu Nelsi Arisandy SE, M.Ak, Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau.  

5. Ibu Anna Nurlita, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Proposal dan Skripsi 

yang telah memberikan ilmu, mencurahkan segenap kemampuannya dalam 

upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis, serta selalu sabar 

menghadapi penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.  

6. Ibu Hariza Hasyim, SE, M.Si selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas 

arahan dan nasehatnya selama mengikuti perkuliahan di Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

7. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama 

masa studi sehingga penulis memiliki dasar pengetahuan dalam penyusunan 

skripsi ini.   

8. Segenap staff dan tata usaha Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah membantu 

dalam proses dan urusan yang dibutuhkan. Terkhusus untuk kak Devi 

terimakasih atas nasihat dan motivasinya selama ini dan karena sudah mau 

diganggu setiap saat.       

9. Teruntuk Adik kandung-ku Salsabilla Humaira terimakasih atas kasih sayang, 

semangat, dan do’a yang telah diberikan kepada penulis.   



 iv 

10. Teruntuk mama Jamilah, S.Pd dan mama Zahara terimakasih atas kasih 

sayang, do’a, nasihat dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.  

11. Teruntuk orang spesial Syukri Hamdi, terima kasih atas segala waktu, kasih 

sayang, do’a, semangat, motivasi dan segala hal yang telah diberikan kepada 

penulis selama ini sehingga bisa sama-sama dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik. Terimakasih telah sabar menghadapi penulis selama ini.      

12. Teruntuk sahabat-sahabatku Devi Rachma Junita, SE, Ayu Febrianis, Dina 

Anggraini, SE, Ria Jenneti, dan Delfia Rizka Khoirunnisa’ yang telah 

menemani dan memberikan kebaikan, do’a dan semangat selama masa 

perkuliahan.  

13. Keluarga tanpa KKku, Irwansyah Rayandra, SE, Silvi Septiani Aulia, dan 

Mahreni Yumlaroza terimakasih atas waktu dan semangat selama ini sehingga 

bisa sama sama dapat menyelesaikan skripsi ini.   

14. Teman-temanku di Sanggar Fondasi Fekonsos terutama bidang tari. 

Terimakasih kalian semua selalu ada untuk penulis dan selalu membantu serta 

selalu memberikan semangat kepada penulis dan semoga Fondasi selalu siap 

berkarya. Terutama kak Dina Hariyani, SE terima kasih telah menemani dan 

memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.    

15. Teman-teman lokal B Akuntansi S1 dan lokal Akuntansi Perpajakkan A 

angkatan 2014, terima kasih atas segala waktu dan segala hal yang diberikan 

kepada penulis, dan seluruh teman serta kakak tingkat di jurusan akuntansi 

yang sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.  
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16. Teman-teman KKN Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten 

Pelalawan, Terima kasih untuk pelajaran hidup yang sangat berharga dan 

kebersamaan yang menyenangkan selama masa KKN.  

17. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih untuk kebaikan 

dan semua bantuannya.  

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran sangat peneliti 

harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan 

informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan.  

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.  
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