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Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh 

 

 Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan 

rahmat dan hidayahnya kepada penulis. Dan Shalawat beriring salam kepada Nabi 

Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“ Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage dan Agresivitas Pajak Terhadap 

Corporate Social Responsibility (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015)”. Penyusunan skripsi 

ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan Studi 

Program Sarjana S1 Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa 

selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, saran dari 

berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, tak lupa 

penulis sampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat: 

1. Allah Subhanahu wa ta’ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu 

melindungiku, memberikan jalan kemudahan, ilmu dan pemahaman serta nikmat-

nikmat-Nya yang tidak terduga melalui berbagai jalan. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau.  

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

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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4. Ibu Ikhwani Ratna SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 Fakultas 

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

juga selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu, mencurahkan 

segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan 

kepada penulis, serta selalu sabar menghadapi penulis dalam proses 

menyelesaikan skripsi ini.  

5. Ibu Hesty Wulandari, SE, M.Si, Ak selaku dosen pembimbing proposal yang telah 

banyak memberikan ilmu, mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya 

memotivasi dan membimbing penulis, serta selalu sabar menghadapi penulis 

sampai ke tahap seminar proposal. 

6. Kedua orang tua penulis tercinta Bapak Sutarto dan Ibu Suarsih yang selalu 

menjadi motivator hebat dalam hidup penulis. Terimakasih Bapak dan Ibu atas 

kasih sayangnya selama ini, penulis sangat sayang kalian. Semoga Allah SWT 

selalu memberi kesehatan dan keselamatan kepada kedua orang tua penulis 

tercinta. 

7. Bapak Dr. Dony Martias, SE, MM selaku Penasehat Akademis yang telah 

memberikan semangat dan nasehat kepada penulis untuk segera menyelesaikan 

skripsi ini. 

8. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama 

duduk di bangku perkuliahan dalam menuntut ilmu. 
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9. Kakek & Nenek penulis tersayang terimakasih sudah selalu memberikan 

semangat, mendoakan dan menguatkan penulis dikala penulis rindu keluarga yang 

jauh disana. 

10. Adik-Adik penulis tersayang Rina Marlia dan si bungsu Arif Budi Sejati, dan juga 

saudara sepupu semuanya terimakasih atas dukungan, doanya selama ini serta 

pertanyaan-pertanyaan kapan kakak wisuda sehingga penulis termotivasi untuk 

segera menyelesaikan skripsi ini.  

11. Sahabat-sahabat tersayang dari awal semester Agung Nusema, Nurul Azizah, 

Egita Guspita, Milla Yolanda, Febi, Nurul Maulita, Eky Purnama Suhandha, 

Hasrizal, Fiki Jumandani. Terimakasih kalian selalu memberi dukungan satu sama 

lainnya baik dikala susah maupun senang. 

12. Sahabat SMA Sury Hidayati dan Endang Permata, terimakasih atas dukungan dan 

doanya selama ini. 

13. Teman-teman Akuntansi angkatan 2013 UIN SUSKA RIAU terutama kelas 

Akuntansi E dan Akuntansi Pajak C. Terimakasih telah menjadi teman yang baik, 

menjalin persahabatan baru dan juga berbagi informasi seputar perkuliahan. 

14. Teman-teman KKN tahun 2013 Desa Buluh Manis Kecamatan Mandau 

Kabupaten Bengkalis. 

15. Teman-teman dan adik-adik Kos Putri Sayang Ibtihal Nabillah, Ikhsanul Zahara, 

Shindy Oktafani, Yolanda Safitri, Irma, terimakasih atas dukungan dan canda 

tawanya selama ini sehingga dapat menghibur penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 
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16. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan 

skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.  

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk itu 

saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan 

penelitian ini. Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat 

kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis. Akhirnya penulis 

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan. 
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