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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh 

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat adn hidayah-Nya. Serta shalawat dan salam atas junjungan 

kita Nabi Muhammad SAW sehingga penulis diberikan kemampuan untuk 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, 

Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak”. 

Skripsi  ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana 

pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, 

sokongan, semangat, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh sebab 

itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Prof. Dr. H.Munzir Hitami, M.A 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 selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1  Fakultas 

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

4. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP. M. EC selaku Pembimbing Akademis yang 

telah bersedia memberikan nasehat-nasehat dalam seluruh pelaksanaan 

perkuliahan. 
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5. Kepada ibu Febri Rahmi, SE. M,Sc. Ak selaku pembimbing yang sudah 

membimbing penulis dengan sabar sehingga mampu meyelesaikan tugas akhir 

ini. 

6. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu, seluruh pegawai dan karyawan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan 

bantuan kepada penulis dalam segala urusan surat-menyurat. 

7. Ayahanda tercinta Suprayogi dan Ibunda tercinta Sumiati yang telah 

memberikan cinta, kasih dan sayang serta pengorbanan bagi penulis selama 

melaksanakan pendidikan sehingga selesai perkuliahan ini, dan telah banyak 

berkorban material maupun nonmaterial serta doa yang begitu tulus untuk 

ananda. Semoga Allah SWT selalu membalas semua kebaikan yang telah 

diberikan kepada ananda dan semoga Ayahanda dan Ibunda selalu diberi 

kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah dan kebaikan di dunia 

sampai akhirat, Aamiin. 

8. Seluruh keluarga besar (Helmalia Fanni Eriska, Indah Permata Sari, Yoga 

Prama Sumbawa, Bagas Prama Yudha) dan yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan untuk kesuksesan 

penulis. Terimakasih atas semua kasih sayang yang telah diberikan. 

9. Sahabat seperjuangan (Windy Defruzi Lestari, Indriani, Nia Puspa Sari, Erma 

Minarti, Anisa, Tri Astuti dan keluarga besar SR (Sedekah Rombongan) 

terimakasih selama ini telah memberikan doa dan dukungan yang tulus. 

Terimakasih sudah membantu dan menemani penulis dalam proses 

pengambilan data. 
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10. Seluruh Keluarga Suska FM yang sangat aku sayangi yang sudah menjadi 

bagian keluarga selama berada diperguruan tinggi ini. 

11. Seluruh teman-teman Akuntansi lokal C dan Konsentrasi Akuntansi Pajak C 

angkatan 2013 yang saling mendukung satu sama lain dalam menempuh 

pendidikan dibangku kuliah. 

12. Seluruh teman Jurusan Akuntansi angkatan 2013 Unveristas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

13. Seluruh teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sencano Jaya. 

14. Seluruh semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang juga telah 

memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan skripsi ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proposal ini masih jauh dari 

sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki 

penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta 

masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. 

 

Pekanbaru,  November 2017 

Penulis, 

 

 

 

Dede Prayanti 

NIM. 11373201422 

 
 


