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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh 

 Syukur alahamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan 

Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Manajemen Laba “(Perusahaan 

Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar BEI periode 

2014-2016)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat banyak pihak 

yang berperan memberikan bimbingan, arahan, saran dan kritik, serta semangat 

kepada penulis. 

 Skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayah dan Ibu tercinta, yang 

selalu mendoakan penulis, memberikan dukungan moral dan moril. Terimakasih 

untuk semua kesabaran, nasehat do’a dan kasih sayang ayah dan ibu berikan 

kepada penulis sehingga dapat mengantarakan penulis pada cita-cita yang 

diinginkan. Tiada balasan setimpal apapun yang dapat penulis berikan melainkan 

do’a yang selalu penulis ucapkan untuk Ayah dan Ibu  semoga selalu diberikan 

kesehatan, keselamatan, kesabaran, ketegaran, umur panjang dan selalu berada 

dalam lindungan Allah SWT. 

  Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan tugas akhir ini tidak 

hanya karena usaha dan kerja keras, akan tetapi karena ada dukungan, motivasi 
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serta do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan 

terimakasih kepada : 

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu 

melindungiku, memberikan jalan kemudahan, ilmu dan pemahaman serta 

nikmat-nikmat-Nya yang tidak terduga melalui berbagai jalan. 

2. Orang tua tercinta Ayahku Sumiran dan Ibuku Wiji Winarti, terimakasih ayah 

dan ibu atas semuanya kasih sayangnya, motivasi, nasehat, semangat, 

dorongan yang selalu kalian berikan untuk membuat penulis menjadi orang 

yang lebih baik lagi, lebih tabah, dan lebih berani dalam menjalani hidup ini, 

maaf ayah dan ibu sampai saat ini penulis belum bisa memberikan yang 

terbaik dan penulis berharap doa dan harapan yang ayah dan ibu sampaikan 

disetiap sujud bisa terwujud dan menjadi kekuatan bagi penulis. 

3. Adikku tersayang Anggita Candra Septiyana terimakasih sudah terus 

mendo’akan penulis dan terus memberi semangat kepada penulis sehingga 

penulis mampu lebih kuat, lebih semangat dan mampu menyelesaikan skripsi 

ini. 

4. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.A, selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Bapak Dr. Drs. H. Muh.Said. HM.M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Bapak Nasrullah Djamil SE,M.Si,Akt,CA selaku ketua Jurusan Akuntansi S1 

fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 



iv 
 

 
 

7. Bapak Drs. Almasri, M. Si, selaku dosen penasehat akademik yang telah 

banyak membantu memberikan motivasi kepada penulis. 

8. Ibu Ari Nur Wahidah, SE, MM selaku Dosen Pembimbing 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. 

9. Ibu Ratna Dewi S,Sos, Msi, Ibu Hj. Elisanovi, SE, MM, Ak, CA, Ibu Eni 

Noviarni, SE, Msi, Ak, CA selaku dosen penguji sidang, terimakasih atas 

kebaikan hatinya telah meluluskan saya dalam ujian sidang akhir pada selasa  

12 september 2018. 

10. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama 

duduk di bangku kuliah dalam rangka menuntut ilmu. 

11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberi dukungan kepada 

penulis. 

12. Keluarga besar penulis terimakasih atas Do’a serta semangatnya. 

13. Sahabat penulis : Khairani, Meisya Pramesella Harnis, Erna Dewi Suciati, 

Murnitawati, Desi Andiani, Juju Nur Alfiah, Yosrinaldo, I’in Kurniawati, dan 

Eka Lina Susiana terimakasih sudah menjadi sahabat selama ini yang selalu 

saling mendo’akan, selalu menyemangati, selalu berbagi pengetahuan, selalu 

mengingatkan segala hal yamg berurusan dengan perkulihan dan selalu 

menemani penulis selama kuliah dan selama penyelesaian skripsi ini. 
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14. Teman dekat : Rahmadina, Yuniarni, Niken Yodia, Irenne Noviandini, 

Abdulgofur, Lutfi Aziz, Aji Falnando terimakasih sudah menjadi teman baik 

dan terus menyemangati penulis. 

15. Teman-teman jurusan Akuntansi S1 fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya Akuntansi 

kelas E dan Akuntansi Pajak A, serta teman-teman lainnya baik yang dikenal 

maupun yang tidak dikenal. Terimakasi menjadi teman yang baik, menjalin 

persahabatan baru dan juga berbagi informasi bersama. 

16. Teman-teman KKN : Juju Nur Al-fiah, Yosrinaldo, Tri Mega Susanti, 

Nurjanah, Matsna Amin, Iqbal Saputra, Uswatun Hasanah, dan M. Fajri 

Albiruni. Terima kasih atas dukungannya dan kebersamaanya selama 

melaksanakan kegiatan KKN. 

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan tulus 

memberikan motivasi dan do’a sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat 

digunakan bagi semua pihak yang berkepentingan. 

 

                                                                        Pekanbaru,12 September 2018 

       Penulis, 

 

          

                ADE LINA AULIA ARIN KASARI 

       11473202138 

 


