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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’laikum warahmatullahi wabarakatuh 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, rezeki, serta karunia-

Nya. Semoga shalawat serta keselamatan selalu tercurah kepada nabi Muhammad 

SAW, beserta sahabatnya, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir 

ini dengan judul “Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada 

Perusahaan Maufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-

2017)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat akademisi guna menyelesaikan 

Pendidikan Sarjana (S-1) pada program studi akuntansi di Fakultas Ekonomi, 

Universitas Islam Indonesia. 

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari petunjuk dan bimbingan dari 

berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih 

kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kenikmatan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih dan syukur Alhamdulillah tidak henti-

hentinya penulis ucapkan atas segala kenikmatan ini. 

2. Kedua orang tua penulis, Bapak Bambang Sigit dan Mama Sri Hadiati yang 

senantiasa memberi segala macam dukungan, semangat, serta doa selama 

penulis menempuh pendidikan Sarjana.  Tidak henti-hentinya penulis ucapkan 
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terimakasih atas segala macam bentuk dorongan, nasehat, motivasi, 

kesabaran, dan kasih sayang yang tercurahkan. 

3. Mas Adit, Mba Titin, Mba Ulan, Mas Yudi, dan Soni selaku kakak dan adik 

tercinta. Terimakasih atas dukungannya selama ini kepada penulis sehingga 

penulis terus berusaha. 

4. Seluruh keluarga besar yang terus mendoakan penulis agar dapat semakin baik 

setiap harinya hingga menjadi seorang yang sukses dimasa yang akan datang. 

5. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah banyak memberikan saran, bimbingan serta arahan kepada penulis. 

Terimakasih atas ilmu serta bimbingan yang telah bapak berikan. 

6. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam 

Indonesia, beserta seluruh jajaran universitas. 

7. Bapak Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Indonesia. 

8. Bapak Dr. Mahmudi, SE., M.Si., Ak. selaku Ketua Prodi Akuntansi serta 

seluruh jajaran pengajar program studi Akuntansi atas segala ilmu yang telah 

diberikan. 

9. Dudi yang senantiasa dengan sabar mengajari, membantu, dan menuntun 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

10. Geng keluarga amit amit selaku sahabat SMA dan geng kecebong selaku 

sahabat SMP yang tidak henti-hentinya menyemangati penulis dengan 

berbagai cara. 



viii 
 

11. Ica, Sigit, Nanda, dan Rija selaku sahabat seperjuangan yang selalu 

menyemangati penulis dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana ini. 

12. Mona dan Hana tercinta yang selalu menjadi penghibur sekaligus 

penyemangat dikala penulis merasa tidak bersemangat dan putus asa. 

13. Natasha selaku sahabat yang terus menyemangati dan rela menemani kapan 

dan dimanapun penulis ingin menyelesaikan skripsi ini. 

14. Semua pihak yang telah membantu dan mendoakan dalam proses penulisan 

skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 

Semoga Allah SWT, selalu melimpahkan berkah, rahmat dan hidayahnya-Nya 

bagi seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam segala hal.  

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

Yogyakarta, 15 Agustus 2019 

Penulis,  

 

 

( Kartika Setiyani ) 

  


