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KATA PENGANTAR 

  

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan kepada 

junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari 

alam jahiliyah menuju alam yang penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan . 

 Skripsi dengan judul “PENGARUH CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY, LAVERAGE, CAPITAL INTENSITY, PROFITABILITAS 

DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK(Studi 

Empiris Terhadap Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)O”, merupakan salah satu 

syarat untuk mengikuti ujian Oral Comprehensive Sarjana Ekonomi pada program 

S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

 Dalam menyelesaikan skripsi ini, segala upaya maksimal telah penulis 

berikan dan lakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik agar kelak dapat 

bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini 

penulis menyampaikan rasa terimakasih yang setulusnya kepada berbagai yang 

telah memberikan bantuan, usaha, do’a, bimbingan serta dorongan, baik secara 

moral maupun spiritual, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan 

tepat waktu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak kesempatan dan 

hidayah-Nya sehingga penelitian ini bisa berjalan lancar dan terselesaikan 

dengan baik. 

2. Kepada keduan orang tuaku yang tercinta, Ayahanda Hurji, dan Ibunda 

Atiyah yang telah yang telah bersusah payah dari segi moril dan materil 

yang telah merawat, membesarkan, mendidik hingga memfasilitasi penulis 

hingga ke jenjang pendidikan Sarjana Strata 1 (S1). Senantiasa 
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memberikan kasih sayang, nasihat, dukungan serta doa yang tidak pernah 

putus. Semoga Allah SWT melindungi keduanya baik di dunia maupun di 

akhirat. 

3. Kedua saudaraku tersayang Atih Asfami dan Muhammad Ilham yang 

selalu berperan sebagai teman dan saudara dimana  selalu berbagi 

pengetahuan,candaan dan lainnya.semoga kita dapat terus bersama 

menjadi yang terbaik untuk kedua orang tua. 

4. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Ekonomi dan Ilmu Sosial, beserta Wakil Dekan I, II, dan III yang telah 

memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. 

6. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Program Studi 

S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

7. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si, Ak selaku Pembimbing proposal sekaligus 

skripsi dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, meluangkan 

waktu, memberi arahan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. Terimakasih atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan 

selama ini. 

8. Bapak Nanda Suryadi, SE. MA selaku pembimbing proposal dengan 

penuh kesabaran memberikan bimbingan, meluangkan waktu, memberi 

arahan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan proposal. 

Terimakasih atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama ini. 

9. Bapak Mahendra Romus, Dr, SP.M.Ec selaku Penasihat Akademik yang 

telah meluangkan waktu membantu saya dalam menyelesaikan 

perkuliahan ini. 

10. Panitia penguji Oral Comprehensive, Dosen Penguji I dan Dosen Penguji 

II dalam ujian Oral Comprehensive. 
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11. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan ilmu dan 

mengajar selama saya menuntut ilmu pada almamater ini. 

12. Biro administrasi, Staf dan Pegawai seluruh civitas akademika Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau yang selalu melayani pengurusan administrasi penulis. 

13. Sahabat terbaik yang tiada henti memotivasi, menasehati, sabar 

mendengarkan keluhan-kesah, dan mensupport saya : Erma minarti,SE 

Wika Astian Hawa,SH ,Nia Puspa Sari,SE ,Indriani,SE ,Endang 

Pertiwi,SH ,Dede Prayanti,SE ,Windi Defruzy Lestari,SE ,Nur Yanti, Spd 

Seri Tepok  Hanifa Nulqoir Spsi serta teman teman lainya yang mungkin 

tidak saya sebutkan satu persatu. 

14. Keluarga Kos  K9 , Titin, Feni, Pika, Febri, Aisyah yang membuat saya 

tidak kesunyian dan membantu saya kemana-mana sehingga tidak 

kesusahan untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. 

15. Semua teman-teman di kampus terutama kelas C angkatan 2013 dan Kelas 

C Konsentrasi Akuntansi Pajak yang tidak bisa disebutkan satu persatu 

yang juga bersama-sama berjuang demi kesuksesan bersama. 

16. Terakhir, semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, baik 

secara moril maupun materil yang tidak bisa disebutkan satu-persatu 

Semoga dibalas kebaikan nya oleh Allah SWT dan mendapat Syafa’at 

Rasulullah SAW. Setiap lelah, keringat dan air mata tidak akan sia-sia dihari 

kebangkitan dan menjadi bukti atas menuntut ilmu karena Allah SWT. Kepada-

Nya kita memohon ampunan dan memanjatkan do’a. Semoga skripsi ini 

bermanfaat dan berguna untuk kita semua. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

Pekanbaru, Oktober 2018 
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