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KATA PENGANTAR 

 

        

 

Assalamu’alaikum Wb. Wb. 

 Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya dan Shalawat serta 

salam semoga senantiasa selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke dalam kehidupan yang penuh 

dengan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul “PENGARUH AKTIVA PAJAK TANGGUHAN, BEBAN 

PAJAK TANGGUHAN, AKRUAL DAN TINGKAT HUTANG TERHADAP 

PRAKTIK MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN 

REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 

TAHUN 2012-2015”. Sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Pendidikan 

Strata 1 (S1) Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang 

telah mendorong penulis, yang telah banyak menyumbangkan ide-ide, tenaga serta 

material. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 

terimakasih yang sebesar besarnya kepada : 

1. Khususnya ku persembahkan kepada belahan jiwaku Ayahanda Suparmin dan 

ibunda Saini tercinta, yang selalu mendoakan peneliti dan memberikan 

dukungan moral maupun moril. Terimakasih untuk semua pengorbanan, 
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kesabaran, nasehat dan do’a, cinta dan kasih sayang yang tiada henti bapak 

dan ibu berikan kepada peneliti sehingga dapat menghantarkan peneliti pada 

cita-cita yang diinginkan. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN SUSKA RIAU. 

3.  Bapak Drs. H. Almasri, H.Si selaku Ketua Sebat Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial UIN SUSKA RIAU. 

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

Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU beserta Ibu pembantu Dekan I, II dan III 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

5. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Ibu Nelsi 

Arisandy SE, M.Ak. Akt. CA selaku Wakil Ketua Jurusan Akuntansi 

FEKONSOS UIN SUSKA RIAU. 

6. Bapak Khairil Henry, SE, M.Si. Ak selaku Pembimbing Skripsi yang telah 

meluangkan waktu dan memberikan arahan dan masukan kepada penulis 

hingga selesainya skripsi ini. 

7. Ibu Elisanovi, Hj. SE, MM. Ak selaku Penasehat Akademis yang sabar 

membimbing dari semester satu sampai semester delapan. 

8. Bapak, Ibu dan seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah 

meluangkan waktu dan kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan 

selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini. 

9. Terima kasih untuk keluarga ku tersayang bibik supit, kakak Ngatmina, Abang 

Suyetno, Abang Sunardi yang tidak pernah bosan-bosan berdo’a dan 

memberikan semangat dan dorongan kepada penulis. 
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10. Terimakasih support, kenangan dan perjuangannya buat kawan-kawan 

seperjuangan yang ada di pekanbaru maupun yang di siak yang selalu ada buat 

penulis. 

11. Seluruh pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu. 

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 di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini 

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