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Assalamu’alaikumWr. Wb
Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat
Allah SWT yang telah memberikan izin, rahmat, serta karunia-Nya kepada penulis,
sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini dengan judul ”ANALISIS
PERHITUNGAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP MENURUT STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERATURAN PERPAJAKAN SERTA
PENGARUHNYA

TERHADAP

LAPORAN

KEUANGAN

PADA

PT.

NITIGURA INDONESIA” sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan
pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau.
Serta shalawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada nabi besar kita
Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah sampai kepada alam
yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Serta, dalam penulisan skripsi ini segala daya
dan upaya telah penulis berikan demi mendapatkan hasil yang terbaik dan dengan
harapan skripsi ini dapat berguna bagi banyak pihak yang membutuhkannya. Oleh
karena itu, penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang
telah ikut berusaha memberikan bantuan, mendo’akan, menasehati, dan memberikan
bimbingan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan
terimakasih kepada:
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1. Teristimewa ku persembahkan kepada kedua orang tuaku Ayahanda Armen
Yonel dan Ibunda Ratna yang selalu mendo’akan, membantu, memberikan
semangat dan dukungan dalam segala bentuk. Terimakasih untuk kasih
sayang yang tiada henti untuk ku, tiada balasan setimpal yang dapat kuberikan
untuk membalas semua pengorbanan, kesabaran, nasehat, do’a dan kasih
sayang yang selalu diberikan selain berdo’a untuk apa dan ama agar
senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam Naungan Allah SWT.
2. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial, serta Wakil Dekan I, II, dan III.
4. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua jurusan Akuntansi dan ibu
Nelsy Arisandy, SE, M.Ak, Akt, CA selaku sekretaris Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
5. Ibu Hj. Elisanovi, SE, MM, Ak, CA selaku Dosen Penasehat Akademis yang
telah memberikan arahan, bantuan, ilmu, nasehat dan bimbingan kepada
penulis dari awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan
perkuliahan.
6. Bapak Khairil Henry, SE, M.Si. Ak selaku pembimbing skripsi yang telah
memberikan bantuan, arahan, ilmu dan bimbingan serta waktu yang
diluangkan kepada penulis selama meneyelesaikan skripsi ini. Semoga bapak
selalu dalam keadaan sehat.
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7. Bapak, Ibu dan seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan banyak ilmu
dan pengetahuan serta meluangkan waktunya selama proses perkuliahan
berlangsung maupun dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu dan
melayani penggunaan administrasi penulis.
9. Uncu dan keluarga yang telah banyak membantu, dan memberikan semangat
dan dukungan selama penulisan skripsi ini. Serta untuk bang Dedi, bg Id, kak
Nola, Ami, dan Rici yang juga ikut membantu dan memberikan dukungan
dalam penulisan ini, dan tak lupa untuk semua keluarga yang telah
mendo’akan dan memberikan dukungan yang tak dapat disebutkan satu
persatu.
10. Seluruh pimpinan dan staff PT. Nitigura Indonesia yang telah memberikan
banyak bantuan dan informasi yang dibutuhkan oleh penulis. Terutama untuk
bagian Accounting and Finance buk Rina, uni Mia, dan kak Puput. Serta
mbak Iyam yang sudah banyak membantu.
11. Agi Pratama Fitri yang sudah mendo’akan, memberikan semangat, nasehat,
bantuan dan dukungan dari awal perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.
12. Sahabat tercinta yang menemani dari awal perkuliahan yang hingga sekarang
dan semoga sampai nanti kita bisa selalu bersama-sama dalam suka maupun
duka buk Ai, Numau, Decah, dan buk Er.
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13. Teman-teman jurusan Akuntansi ’13 khususnya kelas F yang dari awal
semester I hingga semester VI selalu belajar bersama (Yelfi, Tiara, Yuli, Ami,
Anggun, Opi, dan lainnya) serta untuk teman-teman akuntansi perpajakan
kelas A yang mesti hanya dua semester bersama namun kalian telah
memberikan kesan dan kenangan yang hebat (mbak mil, mbak fit, mbak eva,
dila, tari, yana dan yang lainnya).
14. Keluarga besar KKN desa Tanjung Rambutan angkatan ke-50 mulai dari
teman-teman KKN (maya, ani, wila dan yang lainnya), warga desa Tanjung
Rambutan, dan aparatur desa yang telah ikut mensukseskan program KKN
dalam rangka mengikuti kegiatan perkuliahan.
15. Seluruh pihak yang telah membantu penulisan ini yang tidak dapat disebutkan
satu persatu.
Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki dan sebagai
hamba yang memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengarapkan kritik dan
saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, April 2017
Penulis,

Ade Putriani
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