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KATA PENGANTAR 

سمهللالرحمنالرحيمہ  

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Penyusunan Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komesial menurut 

Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pada PT. Fajar 

Kuansing Cemerlang” dengan lancar. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu 

syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai 

pihak, baik perorangan maupun lembaga yang telah banyak membantu memberi 

dukungan serta petunjuk dalam penulisan skripsi pada khususnya dan selama proses 

pendidikan pada umumnya, diantaranya: 

1. Terima kasih teruntuk ayahanda Iwan Pribadi dan ibunda Helliawati, yang 

selalu mendoakan penulis dan memberikan dukungan moral maupun moril. 

Terimakasih untuk semua kesabaran, nasehat, do’a dan kasih sayang yang 

Ayah dan Ibu berikan kepada penulis sehingga dapat mengantarkan penulis 

pada cita-cita yang di inginkan. Tiada balasan setimpal apa pun yang dapat 

penulis berikan kecuali istiqomah tetap selalu berdo’a untuk Ayah dan Ibu 

semoga selalu berada dalam Naungan Allah SWT. 



iii 

 

2. Terima kasih teruntuk keluarga besar saya yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu yang tidak pernah bosan-bosan memberikan dukungan, do’a, 

semangat dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Tiada balasan setimpal apa pun yang dapat penulis berikan kecuali istiqomah 

tetap selalu berdo’a untuk kalian semua semoga selalu berada dalam Naungan 

Allah SWT. 

3. Terima kasih teruntuk Bapak Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., 

selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Terima kasih teruntuk Bapak Dr.Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau beserta ibu pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial.  

5. Terima kasih teruntuk Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak.CA selaku 

Ketua Jurusan Akuntansi S1 serta selaku Penasehat Akademis, yang telah 

banyak memberikan bantuan dan nasehat selama pekuliahan. 

6. Terima kasih teruntuk Ibuk Nelsi Arisandy, SE, M.Ak, Ak, CA selaku dosen 

pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan 

dan masukan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, 

serta selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S1. 

7. Terima Kasih teruntuk Bapak Khairil Henry SE, M.Si, Ak selaku Dosen 

konsultasi yang telah memberikan banyak bantuan dan arahan dalam 

penulisan proposal. 
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8. Terima kasih teruntuk Bapak, Ibu, dan seluruh Staff Pengajar dan karyawan 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk memberikan 

ilmu dan pengentahuan selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan 

skripsi ini. 

9. Terima kasih untuk Bapak Aprinal selaku direktur utama PT. Fajar Kuansing 

Cemerlang, serta Ibuk Arinda selaku Accounting yang memberikan dukungan 

dan kemudahan dalam penelitian ini. 

10. Terima Kasih teruntuk Bapak Sofyan dan Ibuk Nita Wahyuni, SST.Pa, M.si 

selaku selaku dosen kursus pajak yang banyak membantu dan memberikan 

ilmu pengetahuan perpajakan. 

11. Terima kasih teruntuk Bapak sofyan dan Ibu Haryati selaku Uak dari penulis 

yang telah mengasuh, menjaga, mebimbing, dan menyayangi penulis 

layaknya anak sendiri dari penulis duduk di Sekolah Dasar hingga tamat 

Sekolah Menengah Pertama. 

12. Terima kasih teruntuk saudara tercinta Tia Helsa Putry dan Mutia Tri Aulia 

yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi yang luar biasa. 

13. Terima Kasih teruntuk teman terbaikku seperjuangan meraih toga, Resti 

Amellia, Valda Rizki Saidah Yusi, dan Liza Rizki yang selalu memberikan 

masukan dan semangat kepada penulis semoga selalu dipermudah dan 

diperlancar oleh Allah SWT. 
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14. Terima Kasih teruntuk sahabat tercinta Ahmadi Satria, S.Si, M.Pd., Zelin 

Media, dan Dian Putri Permata sari yang selalu memberikan dukungan dan 

do’a dalam pengerjaan skripsi ini. 

15. Terima kasih untuk teman-teman angkatan 2015 yang luar biasa, berjuang 

bersama-sama di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska terkhusus 

teman-teman Akuntansi H dan Akuntansi Pajak C yang memberikan kesan-

kesan yang menyenangkan dari awal kuliah hingga saat ini. 

16. Terima Kasih teruntuk seluruh pihak yang membantu dalam penulisan ini 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik 

dari segi materi maupun teknik penulisan sebuah karya ilmiah, untuk itu saran dan 

kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga 

bermanfaat bagi kita semua, Aamiin. 

        Pekanbaru, 25 Juni 2019 

 

 

               Tiara Marcella 

            NIM. 11573203012 


