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KATA PENGANTAR 
 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 
 

 

Alhamdulillahi rabbil’alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah 

SWT,    Rabb  semesta  alam  yang  tidak  pernah  berhenti  memberikan  berjuta 

nikmat, rahmad serta karunia-Nya lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas 

akhir (skripsi) ini. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda 

Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai 

akhir zaman. 

 

Skripsi ini merupakan persyaratan dari akademik bagi setiap mahasiswa 

sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul peneliti “pengaruh pajak 

tangguhan, kualitas audit, tax to book ratio terhadap kinerja perusahaan Sektor 

Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 

2014-2016”. 

 

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua  tercinta, yaitu Bapak 

Edi Muhammad dan Ibu Jumini yang selalu mendoakan penulis, memberikan 

dukungan moral dan  moril. Terimakasih untuk semua kesabaran, nasehat, do’a 

dan kasih sayang mamak dan bapak berikan kepada penulis sehingga dapat 

mengantarkan penulis pada cita-cita yang diinginkan. Tiada balasan setimpal 

apapun yang dapat penulis berikan melainkan do’a yang selalu penulis ucapkan 

untuk mamak dan bapak semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, 

kesabaran, ketegaran dan berada dalam lindungan Allah SWT. 
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Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan tugas akhir ini tidak hanya 

karena usaha, kerja keras sendiri, akan tetapi karena ada dukungan, motivasi serta 

do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin berterimaksih kepada: 

 

1. Allah  SWT  dengan  segala  rahmat  serta  karunia-Nya  yang  memberikan 

kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. 

2.    Bapak Prof. Dr. Ahmad Mujahhidin M.Ag, selaku rektor Universitas Islam 

 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 
3.    Bapak DR. Drs. Muh. Said Hm, Mag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi  

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4.  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. 

5. Ibu Ratna Dewi, S.Sos, selaku dosen penasehat akademik yang telah banyak 

membantu memberikan masukan motivasi kepada penulis. 

6. Bapak Khairil Henry, SE, M.Si, AK selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing serta memberikan saran 

kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak, Ibu dan seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan waktu dan 

kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses 

perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini. 
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8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dukungan 

kepada penulis.. 

10. Terimakasih kepada adik-adikku yaitu Reza Gunawan, Anggi Tria Fane dan 

Jadra Nuansa yang selalu memotivasi penulis di setiap waktu.   

11.  Keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang 

selalu memberikan dukungan , motivasi dan semangat 

12. Sahabat-sahabat penulis:  Arin, meysia, Erna, Rani, Mawar Kusumawati, 

Adelina isnawati, dll segala bantuan dan dukungan yang diberikan serta 

kebersamaannya. 

13. Terimakasih buat teman Kos Murnitawati yang selalu membantu disaat 

susah dan senang dan teman perjuangan dalam menulis skripsi ini tanpa 

motivasi beliau yang luar biasa dapat membantu penulis dalam 

mengerjakan penelitian ini.  

14.  Teman-teman Akuntansi E’14, Teman-teman Akuntansi Perpajakan B. 

15. Teman-teman KKN Desa Pasir Ringgit 2014 terimakasih atas dukungan dan 

kebersamaannya selama melaksanakan kegiatan KKN. 

16.  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, ….juni 2018 
 
 
 

Penulis 


