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KATA PENGANTAR 

Assalammualaikum Wr.Wb 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan 

rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini yang berjudul “PENGARUH PROFITABILITAS DAN 

KEPEMILIKAN KELUARGA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK 

(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG 

TERDAPAT DI BURSA EFEK INDONESIA, TAHUN 2012-20160” dengan 

baik. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW 

beserta keluarga dan para sahabatnya. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk 

memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarifkasim Riau. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih atas bantuan, 

bimbingan, dukungan, semangat dan doa, baik langsung maupun tidak langsung 

dalam menyelesaikan skripsi ini kepada : 

1. Kedua orang tua penulis, Bapak dan Mamak, Budiman dan Siti chotimah 

yang selalu memberikan doa, cinta, nasehat, motivasi dan dukungan yang 

sangat luar biasa dan tiada henti kepada penulis, yang telah banyak 

mengorbankan materi, waktu dan tenaga untuk kesuksesan penulis. Semoga 

skripsi ini bisa menjadi kebanggaan untuk kedua orang tua penulis. 

2. Kedua abg dan mbk penulis, Dian Nugraha Saputra, Hary Gunawan dan Rita 

ilawati yang selalu memberikan motivasi, contoh dan dukungan yang sangat 

luar biasa kepada penulis. 

3. Kedua adik penulis, Mifta Hidayat dan Riska Mailana Saputri, yang selalu 

memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

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

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

dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 

6. Ibuk Ikhwani Ratna, SE,M.Si,Ak,CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 
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7. Bapak Dony martias SE,MM, Selaku Pembimbing Konsultasi Proposal dan 

Skripsi yang telah meluangkan waktu erta memberikan arahan dan masukan 

kepadapa penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. 

8. Ibu Meri Sandora , SE,MM sebagai Penasehat Akademis yang telah banyak 

memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan hingga selesai nya penulisan 

sekripsi ini. 

9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga dan bermanfaat 

kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. 

10. Sahabat Rasa keluarga penulis Adelina Isnawati, Aisyah Abdulrahman, Riky 

pangendra, Meisya Pramesella H. SE, Murnita Wati, Desi Andiani, dan Erna 

Dewi suciati, yang selama ini selalu ada pada saat suka maupun duka. 

Terimakasih atas kebersamaan, canda tawa dan dukungan serta nasihat-

nasihat yang kalian berikan selama ini. Kalian luar biasa, stay with me . 

11. Robi, zakaria, dan deprianto yang selama ini selalu ada buat penulis, yang 

selalu memberi semangat tampa henti, dan nasehat beserta doa. 

12. Hidayatul Rahman, SE yang sangat berperan dalam sekripsi ini, yang selalu 

membantu dan memberi saran, serta motivasi yang sangat luar biasa dalam 

pembuatan skrip yang di kerjakan penulis. 

13. Sahabat-sahabat SMA, Mona sarfiah, Erdiana, Imroatun Akromah, Resti 

Oktaviani, Devi Ratnawati dan seluruh temen-teman SMA N 1 Pasir Penyu 

angkatan ahun 2011 yang selalu memberi dukungan kepada penulis. 

14. Teman-teman Akuntansi Kelas A dan C(konsentrasi pajak), yang tidak bisa 

penulis sebut kan satu persatu, terimkasih atas bantuan dan kebersamaan kita 

selama ini. Semoga kita semua bisa sukses dan dapat meraih cita-cia kita. 

Amin. 

15. Akuntansi angkatan 2014 yang memberikan cerita dan pengalaman yang 

sangat luar biasa dan tak terlupakan. 

16. Teman-teman tim KKN SUNGAI SIRIH 2017, Al, Hafiz, Wak Randi, Iqbal, 

Madi, Ara, Okva, Etek, Intan(Ocu), Asih, ica, dan latifah, atas rasa 

kebersamaan dan kekeluargaan yang telah terjalin bersama. 
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17. Keluarga besar PT.Simaland Indonesia, Kak Putri, Kak Tia, Kak Deby, dan 

anak magang Rara dan debora yang selalu memberikan semangat dan 

motifasi. 

18. Seluruh pihak yang tidak penulis sebutkan satu per satu yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari sepenuh nya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki 

penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta 

masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. 

Wassalamualaikum Wr.Wb 
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