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KATA PENGANTAR 

          

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Alhamdulillahi Rabbil’Alamin, Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat 

Allah SWT, karena dengan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh 

Agresivitas Pajak, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Perusahaan Pertambangan yang Listing di 

BEI tahun 2012-2015” sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Pendidikan 

Strata I (S1) Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Penulis sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, di dalam skripsi ini pun 

tidak lepas dari berbagai kekurangan, baik yang menyangkut teknis penyusunan, 

tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan 

segenap kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran dari pembaca yang 

sifatnya membangun. 

Penulisan skripsi ini telah banyak mengorbankan beban moril dan materil 

dari beberapa pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan 

terimakasih yang tidak terhingga untuk yang tersayang kedua orang tua, 
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Ayahanda Masri dan Ibunda Asnizar yang telah melahirkan, membesarkan, 

mendidik tanpa kenal lelah dan selalu mengalir doa untuk penulis. 

Karya ini penulis hadiahkan untuk kedua orang tua tercinta, sebagai bentuk 

bagian dari rasa syukur dan harapan orang tua terhadap penulis. Sehingga penulis 

mampu menempuh dan meraih gelar Sarjana sebagaimana yang dicita-citakan. 

Terimakasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan doa restu yang diberikan 

dalam mendidik dan membesarkan penulis. Selain itu, penulis juga ingin 

mengucapkan terimakasih kepada pihak yang juga berperan besar dalam 

membantu penyusunan skripsi ini, yaitu kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA., selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Helmiyati, M. Ag., selaku Wakil 

Rektor I, Bapak Dr. H. Akhyar, M. Ag., selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. 

Tohirin, M. Pd., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP,M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak 

pembantu Dekan I,II dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

3. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi, dan 

Ibu Nelsi Arisandy, SE, M.Ak. Ak selaku sekretaris jurusan Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus 

sebagai orang tua kami disaat berada dalam lingkungan kampus yang telah 

banyak membantu, mengarahkan, membimbing serta memberikan saran 

kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
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4. Bapak Dr. Dony Martias, SE, MM selaku pembimbing skripsi yang telah 

banyak membantu, mengarahkan, membimbing serta memberikan saran 

kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak Dr. Dony Martias, SE, MM selaku Penasehat Akademik yang telah 

banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. 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. 

7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah 

memberikan dukungan dan do’a kepada penulis. 

8. Untuk Kakak Eka dan Kakak Ita yang selalu menjadi pengobat lelah dan 

semangat kepada penulis. 

9. Seluruh keluarga besar yang telah banyak memberi dukungan moril dan do’a 

kepada penulis. 

10. Sahabat penulis, Fatma, Nurika,  

11. Teman-teman AK A 13 Hastin, Isiqomah, Nursaidah, Sri Harnani, Sri Rahmi,    

yang telah memberikan semangat dan do’a kepada penulis. 

12. Teman-teman 7M, Azizah, Desi, Okta, Saputri, Sofiliana, Uswatun, dan 

Vitayati. 

13. Teman-teman KKN penulis, Reni, Dila, Sofi, Syofia, Mar’atun, Fetmi, Yolla, 

Syandi, Hamid,  Rizki, Fazli, Akmal, dan Salim  yang telah memberikan 

dorongan serta masukan kepada penulis. 
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14. Teman-teman Konsentrasi Perpajakan 2016, Nora, Suci, Ahmad Salim, yang 

telah memberikan motivasi, saran dan do’a selama penulisan maupun 

mengikuti perkuliahan. 

15. Seluruh kawan-kawan, adik-adik, alumni, dan yang telah memberikan 

semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan ini. 

16. Seluruh pihak yang membantu dalam penulisan ini yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. Setiap keringat dan air mata yang ku teteskan tak akan 

pernah menjadi sia-sia jika aku dapat bangkit dan memberikan bukti. 

Akhirnya kepada Allah SWT saya memohon ampun dan memanjatkan doa 

semoga diberi limpahan rahmat dan rezekinya, serta memberikan kemudahan 

bagi kita semua dalam melaksanakan kebaikan dan amal sholeh. Amin. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

 Pekanbaru, 20 Maret 2017 

  Penulis, 

 

 

 Lily Suryani 

 

 

 

 


