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KATA PENGANTAR 

 

Bissmillahirrahmanirrahim  

 Alhamdulillahirabbil’alamin, Puji sykur kepada Allah SWT atas nikmat iman, 

islam dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul “pengaruh loopholes, tarif pajak, dan risiko deteksi terhadap 

motivasi manajemen dalam melakukan perencanaan pajak (tax planning)”. 

Shalawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad 

SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Penulis sangat bersyukur atas 

selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi  salah satu 

syarat menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 Selama proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan 

bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena 

itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karuniaNya serta selalu 

menuntun penulis dalam proses penyusunan sehingga skripsi ini dapat 

terselesikan dengan baik. 

2. Ibunda, Almarhum Ayah tercinta, Uwak, Umi, Bunda, Mami, Mama dan 

Bujing  serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan limpahan kasih 

sayang, perhatian dan doa yang tak pernah putus-putusnya untuk peneliti. 

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

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau beserta 

Bapak/Ibu pembantu Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 
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4. Ibu Ikhwani Ratna, SE. M.Si. Ak. CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif kasim Riau. 

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

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif kasim Riau. 

6. Ibu Desrir Miftah, SE, MM, Ak selaku Penasehat Akademis yang telah 

meluangkan waktu dn kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan 

selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini. 

7. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, Akt selaku Dosen Konsultasi Proposal dan 

Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu, mengarahkan, 

membimbing serta memberikan saran kepada penulis dalam menyusun skripsi 

ini. 

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif kasim Riau yang telah meluangkan waktu, kesabaran dan 

kesempatan untuk mmberikan ilmu dan pengetahuan selama proses 

perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini. 

9. Bapak/ibu responden yang telah bersedia menyisihkan waktunya untuk 

mengisi angket yang menjadi bahan penelitian dalam skripsi ini. 

10. Untuk keponakan-keponakan nakal yang salalu mengganggu Rayhan, Satria 

dan sakti yang juga menjadi pengobat lelah dan semangat kepada penulis. 

11. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan doa kepada 

penulis. 

12. Teman-teman kuliah kerja nyata di Dusun Karya Maju, Desa Mumpa, 

Indragiri Hilir yang bersama-sama berjuang dalam suka maupun duka untuk 

berinteraksi dengan warga sekitar. 

13. Seluruh pihak yang membantu dalam penulisan ini yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. 
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang penulis miliki. 

Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan 

kritik yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat dan membantu para pembaca dan rekan-rekan mahasiswa pada 

khususnya. 

 

Pekanbaru, Februari 2018 

 

 

Orisandi Wahyudi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


