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KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

karunia-Nya kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, 

Ukuran Perusahaan, dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax 

Avoidance”.   Skripsi   ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana. 

Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak 

lepas dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta 

pengalaman. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan 

dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Ibu Minanari, 

SE., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah   memberikan saran, 

waktu, bimbingan, semangat, pengetahuan, dan nasehat-nasehat yang sangat 

bermanfaat yang  telah  diberikan  kepada  penulis.  Oleh karena itu, dalam 

kesempatan ini penulis haturkan Alhamdulillah atas kekuatan Allah SWT 

yang telah mencurahkan anugerahnya dan ingin berterima kasih pada semua 

pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada: 

1. Kedua Orangtua tercinta, Ibu Nurjanah dan Bapak Mardini serta 

adik-adik saya, Hanifah Kartika Andini dan Hana Nailah Andini, 

penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga atas do’a restu, 

dukungan moral, nasehat, motivasi, material dan ridhonya yang 

tiada henti-hentinya kepada  penulis  serta  memberi  semangat  dan  

memberikan  banyak  inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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2. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, M.M. selaku Rektor Universitas 

Mercu Buana. 

3. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si, CA., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

4. Bapak Dr. Fardinal, SE., M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

5. Ibu Swarmilah Hariani, SE., M.Acc selaku penelaah proposal skripsi 

yang telah banyak memberikan masukan untuk kesempurnaan skripsi 

ini. 

6. Seluruh dosen dan staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap 

ilmunya. 

7. Seluruh staf Tata Usaha Program Studi Akuntansi S1 Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Unversitas Mercu Buana yang telah membantu 

kelancaran proses administrasi. 

8. Bripda Dimas Sapto Suryo yang telah memberikan gelak tawa, 

semangat, sebagai tempat bertukar pikiran, motivator, sekaligus 

seseorang yang selalu memberikan dukungan dan perhatiannya 

kepada penulis. 

9. Yukeu Rezki, Isabella Putri Anjani, Ratu Widy Zihantya, Fajar Dwi 

Handoko, Nadya Aruan, Vinita Noviani Fatihah, Vidiyah Shinta, dan 

Dena Sabilla teman satu bimbingan, teman bertukar pikiran, dan 

sebagai penyemangat. Semoga kalian sukses selalu. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/



 

vii 
 

10. Erma Maulida dan Ristya Ningrum teman yang selalu menjadi 

penyemangat, dan selalu ada dalam suka dan duka. Terimakasih untuk 

segalanya, semoga tali silaturahmi tetap terjaga sampai tua nanti. 

11. Sahabat-sahabat saya sejak SMA, Indah Maharani, Hasna Larasati, 

Ria Fitria, Maurizka Chairani Agza, Arif Yoga Pratama, dan Fajrie 

Kurniawan yang selalu memberikan canda, gelak tawa dan 

kebahagiaan. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga sampai tua. 

12. Sahabat-sahabat saya kuliah Suci Nurul Liandini, Indra Wikananda, 

Fadel Alamsyah, Daniel, Elfandino, Dayu Agrah, Tami Triana, dan 
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perkuliahan, sebagai teman, sahabat bahkan kekeluargaan yang 

dibangun dengan penuh canda, tawa, dan sedih. Semoga kalian 

sukses dengan impian kalian masing-masing kawan. 

13. Semua teman-teman Akuntansi S1 angkatan 2014 yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan dan suka 

dukanya selama menuntut ilmu di Universitas Mercu Buana. 

14. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Terima kasih atas bantuan, motivasi serta doanya. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tugas akhir ini masih 

jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajian data. Oleh karena 

itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik 

yang membangun dari berbagai pihak agar menjadi sempurna dalam tugas 

akhir ini. 
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