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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirabbilalamin. Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat 

Allah SWT atas limpahan rahmat, berkah, karunia, serta kasih sayang-Nya kepada 

penulis. Shalawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Penerapan 

Perencanaan Pajak Atas PPh 21 Dalam Meminimalisasikan  Pembayaran Pajak 

Penghasilan Pada PT. Biro Klasifikasi Indonesia” guna memenuhi salah satu 

syarat untuk mengikuti ujian comprehensive untuk memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Skripsi ini ananda persembahkan khusus kepada ayahanda Rudi Hartono 

dan ibunda tercinta Erni.Z . Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, do’a, 

dan inspirasi serta dukungan yang selama ini tercurah kepada ananda. Terima 

kasih buat adekku, Nur Fadhli Akbar atas dukungan dan do’a nya dan keluarga 

tercinta yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang selama ini. 

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai 

pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih 

kepada: 

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

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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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. 

4. Ibu Faiza Muklis SE, MM selaku dosen pembimbing, yang begitusabar 

dalam memberikan penjelasan, bimbingan, pengarahan, dan dorongannya 

kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

5. Seluruh dosen yang berada di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

khususnya dosen jurusan akuntansi dan dosen konsentrasi perpajakan yang 

memiliki peran yang sangat besar bagi saya dalam proses perkuliahan. 

6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah 

memberikan bantuan kepada penulis. 

7. Manager Keuangan dan Umun ibu Rachmadani serta seluruh pegawai PT. 

Biro Klasifikasi Indonesia yang telah memberikan bantuan, kesempatan, 

dan meluangkan waaktu kepada penulis selama melakukan penelitian 

sehingga dapat mendukung terselesaikannya skripsi ini. 

8. Kepada Endri Darlius S.Sy yang telah memberikan semangat dan motivasi 

selama proses pembuatan skripsi ini. 

9. Kepada sahabat-sahabat penulis Umul Muthingah, Ade Aldeshinta, Dewi 

desriani, liska,wila, delvi, puspa, devi,siska yang telah sangat membantu 

penulis dalam proses awal hingga akhir dan akhirya menyelesaikan skripsi 

ini dengan baik. 

10. Kepada pihak – pihak yang tidak dapat disebutkan secara satu per satu 

yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 

mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai 

pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk 

berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini 

dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Amin yaa Rabbal ’Alamiin.. 
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