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KATA PENGANTAR 

Bismillahirahmanirrahim 

 Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT 

yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayah-nya kepada penulisa dalam 

mengerjakan skripsi dan telah selesai dengan judul, “Pengaruh Tax Avoidance 

Terhadap Cost Of Debt Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel 

Moderasi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2014-2016”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi 

salah satu syarat untuk menyelesaikan Program SI Akuntansi dan salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulisan skripsi ini 

juga berdasarkan ketertarikan penulis terhadap bidang perpajakan, serta fenomena 

yang terjadi di perusahaan terkait aktivitas perpajakan. 

 Dalam penulisan ini, banyak sekali pihak yang memberikan bantuan dan 

dukungan, baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin 

menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya, berikut ini: 

1. Rasa syukur dan terimakasih kepada Allah SWT atas segala berkah, 

rahmat, dan hidayah yang diberikan kepada penulis sehingga penulis sapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini, 

2. Kepada orang tua penulis, M.Syafe’i, SH dan Berlina, S.Pd. serta kakak 

dan adik penulis Resti Fina Utami, S.Ip dan Fikriadi.  



iii 
 

3. Bapak Prop. Dr. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Uin Suska Riau 

beserta staff yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untu 

dapat menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau. 

4. Bapak Mahendra Romus, SP, M.Ec, PhD selakuDekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosian Uin Suka Riau. 

5. Buk Ikhwani Ratna, SE, MSI, AK, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi SI 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

6. Dr. Dony Martias, SE, MM selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, 

motivasi, kritik, nasihat, dan saran sehingga penyusunan skripsi ini selesai. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakutas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta staf yang 

telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu pengetahuan yang 

bermanfaat kepada penulis. 

8. Kepada Kak Delvi yang dijurusan Akuntansi SI, yang telah banyak 

membantu penulis untuk menyelesaikan prosedur-prosedur yang ada. 

9. Kepada kelas Akuntansi K dan Akuntansi Perpajakan C UIN Suska Riau. 

10. semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih 

untuk semangat, doa, dan segala bantuan dalam proses penyusunan skripsi 

ini. 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh daru sempurna. Oleh 

karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi 

penelitian dimasa yang akan datang. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata 
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baik dalam penulisan nama, gelar, maupun penulisan skripsi ini. Terimakasih atas 

perhatiannya. 

 Pekanbaru,            Juli 2018 
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