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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrabil’alamin, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah

SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta karunianya sehingga

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “PENGARUH

KARAKTERISTIK CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP

EFFECTIVE TAX RATE ( STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN BUMN

PERIODE 2013-2016 )” Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan

akademis untuk memperoleh gelar Sarjana S1 di Jurusan Akuntansi Fakultas

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

Penulisan Skripsi ini dilakukan dengan sebuah itikad dan semangat untuk

memberikan sumbangsih terhadap pengembangan kajian ilmu pengetahuan

khususnya Akuntansi. Penulis menyadari bahwa karya ini hanya sebagian kecil

dari ribuan karya yang lain, namun penulis berharap agar karya ini tetap

memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan.

Penyusunan Skripsi ini tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya

dukungan, bimbingan, bantuan, arahan dan doa dari berbagai pihak yang turut

terlibat didalamnya , Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus

memberikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dan

merupakan sumber kekuatan terbesar penulis dalam menyelesaikan

penelitian ini.
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2. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN Suska Riau

beserta staff yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

dapat menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.

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

dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.

4. Ibu Ikhwani Ratna, SE, MSI, AK, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.

5. Bapak Muklis SE, MM. selaku Dosen pembimbing Skripsi yang telah

memberikan konsultasi dan bimbingan, serta saran, dukungan dan arahan

dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Proses penyelesaian yang sangat panjang menempa pribadi saya untuk

lebih termotivasi menyelesaikan penelitian skripsi dengan sempurna dan

penuh semangat menggali sumber sumber ilmu demi terciptanya kualitas

dan kuantitas karakter pribadi Sarjana lulusan UIN Suska Riau.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta staf yang

telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu pengetahuan yang

bermanfaat kepada penulis.

7. Kepada kak Delvi yang dijurusan Akuntansi S1, yang telah banyak

membantu penulis untuk menyelesaikan prosedur-prosedur yang ada.

8. Kepada orang tua tercinta, Mama ( Hj. Khairiyah) dan ayah (H. Hasmi

Manaf) yang tiada henti-hentinya selalu memberikan doa, rasa kasih

sayang dan memberikan semangatnya kepada penulis.

9. Kepada Abang dan Kakakku tersayang (Arya Apriandes dan kakak ipar

Mai Nanda) , (Paramita Listyani Putrid an abang ipar Edika Putra) dan

berserta adikku tercinta Muhammad Hidayatul Akbar. terimakasih atas
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dukungan dan kasih sayangnya, menjadi motivasi dan inpirasi penulis

untuk lebih bersemangat dan lebih baik kedepannya.

10. Untuk Keponakan ku Mazel Maulana Rafif dan Khaira Fayyola Ayunda

terimakasih sudah melengkapi keluarga dan senyuman kalian adalah

sebagai inspirasi penyemangatku ketika penulis tidak bersemangat.

11. Dan Seluruh Keluarga besar UIN SUSKA yang senantiasa memberikan

dukungan, semngat dan doanya.

12. Teman Seperjuanganku dalam bimbingan dari semester 6- sekarang  Ella

Syafna Dewi yang selalu meluangkan waktunya untuk menemaniku,

menyemangatiku sehingga skripsi ini bisa selesai

13. Teman baikku selama perkuliahan Buselvione Putri dari awal masuk

sampai sekarang terimakasih udah selalu mengingatkan, menegur dan

selalu membantu penulis dalam berbagai hal.

14. Untuk Sahabat saya Putri Nursaada , sahabat dari lahir hingga sekarang

terimakasih sebanyak mungkin udah mau direpotkan dalam segala bidang

terutama SKRIPSI ini.

15. Untuk yang Terspesial Ahmad Shabri Alsantuni thanks for all, you’r the

best and Thankyou so much  dan Sahabat saya Satria Guna Wibowo,

makasih selalu ada disetiap saat untuk saya.

16. Kepada seluruh sahabat-sahabat seperjuangan Akuntansi lokal I

angkatan 2014 ( Wulan. Irma, Anggi, Busel, Riska, Sandra, Dino, Novra,

Riza, Yuli, Darma, siti, Fitrah, Akmal, Radia, dan seluruhnya terimakasih

udah memberikan bantuan dan kebersamaan selama ini.
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17. Dan seluruh teman Akuntani Perpajakan C ( Acid, idak, ivi, ayi, ela,

Sandra, dino, bibah, kenza dan semuanya terimakasih sudah menjadi

bagian dan memberikan bantuan selama ini.

18. Teman- Teman KKN Kecamatan Kundur Barat, Tanjung balai karimun

desa Sawang selatan  ( Dina, Selly, Rika, maysaroh, jannah, nurhasimah,

purnama, risun hidayat, satria, m.nurlianto, risky, fathul) yang telah

berbagi kecerian dan semangat walaupun sebentar namun telah

memberikan warna yang berbeda dalam kehidupan penulis.

19. Seluruh Pihak yang tidak bisa dipersebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahawa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan

masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang

membangun sangat membutuhkan penulis untuk perbaikan dimasa yang

akan datang . Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

pembaca atau pihak pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, 2018

Penulis

Dini Wulandari


