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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada 

baginda Rasulullah SAW, dengan mengucap Allahumma Shalli’ala Syaidina 

Muhammad Wa’alaalihi Syaidina Muhammad. Yang senantiasa telah berjuang 

membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju zaman yang penuh dengan 

ilmu pengetahuan. 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program 

Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri  Sultan 

Syarif Kasim Riau. Judul skripsi ini adalah “PENGARUH CORPORATE 

GOVERNANCE, STRUKTUR KEPEMILIKAN (OWNERSHIP 

STRUCTURE), ROA, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX 

AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor 

Farmasi (Pharmaceuticals) di BEI Tahun 2012-2016)”. Penulis menyadari 

bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tanpa adanya bantuan dan bimbingan 

dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena 

itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada: 
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1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA., selaku Rektor 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. 

3. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si, Ak, CA selaku ketua jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

4. Ibu Hesty Wulandari, SE, M.Sc, Ak selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam 

menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas 

segala ilmu bimbingannya.  

5. Kepada Bapak Mulia Sosiady, SE, M.M. Ak selaku Penasehat Akademis yang 

telah banyak memberikan bantuan dan nasehat selama masa perkuliahaan. 

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 mengajarkan ilmu pengetahuan selama 

berkuliah. 

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

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu banyak bagi penulis 

dalam proses administrasi selama berkuliah. 

8. Teristimewa kepada kedua orang tua, Bapak Syafrizal dan Ibu Nova Nur 

Eliza, S.Pd, penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya untuk 

semua cinta dan kasih sayang mama dan papa yang tak pernah ada batasannya, 
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yang selalu mendoakan setiap langkah penulis, membimbing, menasehati, 

memotivasi, dan selalu ada untuk memberikan dorongan dan semangat dalam 

keadaan apapun dan sampai kapanpun. Tanpa doa dari mama dan papa penulis 

tidak akan pernah sampai ketitik ini.  

9. Untuk yang tersayang kakakku Yosi Syofia Herliza, Amd. Keb Serta abang 

ipar Yasfirmandes, dan juga adik-adikku Yoga Afrizal dan Hasa Putri Herliza 

yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dan teristimewa keponakan kecilku Shafiya Almira 

Firmansyah yang selalu memberikan senyuman menghibur saat dalam 

kelelahan dan kesulitan. 

10. Spesial untuk Purwo Setiyo Budiyono, terima kasih selama ini telah selalu 

ada dalam senang maupun susah, selalu memberi semangat, motivasi, dan 

selalu membantu penulis baik itu dari awal kuliah maupun dalam penulisan 

skripsi sampai ketahap ini dan selanjutnya insyaallah. 

11. Sahabat-sahabat seperjuangan sepenanggungan dari semester satu hingga 

menjadi pejuang skripsi Niken Prima Halin, Dwi Rahmadani, Diva Dwi 

Astuti, Fitri Br Depari, Tika Handayani, Lucky Wiyati, Yuhartini Fatma, Tri 

Lestari, Yoana Pransiska dan Eva Handayani 

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

Akuntansi angkatan 2013 “ACCOUNTING G13” serta seluruh teman-teman 

jurusan Akuntansi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

banyak memberikan semangat dan motivasi, serta untuk keceriaan yang kalian 

berikan. 



v 
 

13. Untuk teman-teman PKL dan pihak yang terlibat di PLN WRKR Pekanbaru, 

dan teman-teman KKN Kel. Bukit Nenas, Kec. Bukit Kapur, Kota. Dumai, 

Angkatan 2016, yang telah banyak membantu dan memberi semangat dalam 

tahap demi tahapnya.  

14. Khusus untuk sahabatku Ulfatmi Rahma yang mulai dari TK, SD, MTsN, dan 

SMA selalu sama-sama sampai sekarang meski berbeda tempat kuliahnya. 

Terima kasih banyak selalu sabar dalam mendengarkan keluh kesahku dan 

selalu memberikan semangat. Semoga kita sama-sama sukses dimasa depan.  

15. Teman-teman SMA N 1 GUNUNG TALANG Kab. Solok khususnya 

TENSBI’2 terimakasih telah menjadi bagian dari masa yang paling indah bagi 

penulis. 

16. Dan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu 

yang telah memberikan bantuannya kepada penulis, sehingga penulis bisa 

menyelesaikan skripsi ini. 

Dan akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini 

masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritikan yang sifatnya 

membangun sangat diharapkan.                           

 

                                                                    Pekanbaru,   Mei 2017 

                                                                                                 Penulis  

 

                                                                                               Hesti Herliza 
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