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KATA PENGANTAR 

       

Alhamdulillahi Robbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT penulis 

ucapkan, karena berkat rahmat, nikmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Analisis Koreksi Fiskal atas 

Laporan Laba Rugi Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Wajib 

Pajak Badan Sesuai Dengan Peraturan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 

(Studi Kasus pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak 

Pekanbaru)” disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan 

pendidikan program Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, 

dengan melafadzkan Allahumma shalli’ala sayyidina Muhammad wa’alaalihi 

sayyidina Muhammad. Yang telah berjuang membawa umat manusia dari alam 

kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. 

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan ribuan 

terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak berjuang dan memberikan 

bantuan fikiran, waktu, dan tenaga serta bantuan moril maupun materil khususnya 

kepada: 

1. Teristimewa, ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada yang tersayang dan 

terhormat Ayahanda Sabran dan Ibunda Eli Kasmiati yang telah membesarkan, 

membimbing dengan penuh pengorbanan, yang disisa hidupnya berjuang hanya 

untuk membuat Ananda berhasil, panas terik dan hujan rintik tak menjadi 
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penghalang untuk terus berjuang demi keberhasilan Ananda. Sungguh mulia 

pengorbananmu, dengan kesabaran, ketabahan, kasih sayang, do’a serta 

dukungan untuk keberhasilan Ananda. 

2. Bapak Dr. H. Muh. Said. HM, MA, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Ibu Dr. Leny Nofianti. MS, SE, M.Si.Ak. CA selaku Penasehat Akademik yang 

telah banyak memberikan bantuan dan nasehat selama masa perkuliahan. 

4. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si.Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

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

5. Bapak Hj. Elisanovi, SE, MM, Ak, CA selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 

memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat selama perkuliahan. 

7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu banyak penulis dalam 

proses administrasi selama kuliah di UIN SUSKA RIAU. 

8. Untuk yang tersayang keluargaku terutama untuk adekku tersayang Annisa Putri 

Kania dan Raffi Alfarezi terimakasih selalu memberikan nasehat dan semangat. 

Dan teruntuk seluruh keluarga besar yang tak bisa saya sebutkan satu persatu 

terimakasih untuk dukungan, semangat dan nasehatnya. Semoga selalu dalam 

lindungan Allah SWT. 

9. Teruntuk yang terkasih Devi Islamiya terima kasih telah selalu memberiku 

semangat dalam menghadapi skripsi ini semoga apa yang telah kita rencanakan 

di masa depan dapat terwujud. 

10. Teruntuk sahabat terbaik Rescue Team, Muhammad Iqbal, Jeffrizal, Rian Sukma, 

Erviana, Sri Wahyuni, Nurfitri, Dhea Syafrila yang selama ini membantu saya, 

menasehati, menyemangati saya ketika saya mulai lelah menghadapi derasnya 
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ombak perkuliahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih 

untuk semua bantuannya. 

11. Teruntuk sahabat Rumah Kosong, Robi Nofri Kadar, Adek Susan Suwardi dan 

Yusnita Bulan Harahap, terimakasih atas semangat yang selalu kalian berikan.  

12. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi khususnya 

Akuntansi A dan Akuntansi Perpajakan B. Serta untuk teman-teman KKN 

angkatan 2018 (Fauzi,Evan,Ikhsan) terimakasih untuk waktu dan canda tawa 

walau dalam waktu yg sangat singkat semoga kalian selalu dalam lindungan 

Allah SWT. 

13. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Terimakasih telah memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis bisa 

menyelesaikan skripsi ini 

 

 

 


