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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 

karunianya serta Salawat dan Salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW 

sehingga penulis diberikan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan 

judul Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Sosial 

Responsibility terhadap Tindakan Pajak Agresif (Studi pada Perusahaan Sektor 

Industri Barang Konsumsi di BEI Tahun 2013-2015). Skripsi ini disusun untuk 

memenuhi syarat guna mencapai gelar serjana pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, untuk itu 

segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan tangan 

terbuka. 

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan 

dari berbagai pihak, penulis tidak mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan 

sebesar-besarnya kepada :  

1. Bapak 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 

UIN Suska Riau. 
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3. Ibu Ikhwani Ratna, SE, MSI,AK, CA Selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

4. Ibu Desrir Miftah, SE, MM.AK selaku pembimbing yang telah 

meluangkan waktu memberi arahan dan masukan kepada penulis untuk 

menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak –bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang mereka miliki 

kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

6. Terkhusus untuk Omak dan Ayah tercinta, yang selalu memberikan do’a, 

semangat, nasehat serta kasih sayang dan selalu berkorban demi anaknya. 

Terimakasih atas semua yang telah Omak dan Ayah berikan kepada 

penulis, dari kecil hingga dewasa. Omak dan Ayah yang selalu menjadi 

motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. penulis sangat 

bangga mempunyai orang tua seperti Omak dan Ayah, sekali lagi 

termakasih banyak, doakan anak mu sukses kelak. 

7. Adik-adik penulis, Indri Jihan dan Ilham Permana yang senantiasa 

memberi doa, dukungan, dan semangat dari awal sampai penulis 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Keluarga penulis, nenek Ahazna, mak Anda, mak Ijal, mak Nari, mak 

Yardi, bunda Titin, om Kamal, Tika ketek, Opi, Ayu dan seluruh keluarga 

besar lainnya   yang selalu memberikan do’a, perhatian, semangat, bantuan 
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secara penuh baik moril maupun materil  dan dorongan kepada penulis 

agar segera mendapatkan  gelar Serjana Ekonomi. 

9. Sahabat penulis Ilusnawaty, Yeni, Nesvi yang telah memberikan 

semangat, dorongan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini.  

10. Teman-teman terdekat di Fekon angkatan 2013, Veksa, Fikriah, Maya, 

Minuk, Jumi, Nur Halima dan teman – teman lainnya yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu, terima kasih buat semua bantuan, dukungan 

dan kebersamaan selama belajar dan senang-senang.  

  Akhir kata penulis berharap semoga skripsi yang disusun dengan berbagai 

kekurangan dan keterbatasan ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang 

membacanya. Dan dengan adanya berbagai kekurangan tersebut, penulis ingin 

meminta maaf sekaligus mengucapkan terimakasih sekali lagi kepada semua 

pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  

 Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh. 
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