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KATA PENGANTAR 

 Segala puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang 

tiada terhingga dan yang telah memberikan jalan, petunjuk dan kemudahan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ”Pengaruh 

Corporate Governance, Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Penghindaran 

Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI tahun 

2012-2016)”. Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 
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saat sekarang ini. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis telah 

dibantu dan diberikan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
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Stephens) yang telah memberikan bantuan, semangat dan dukungan yang 

begitu luar biasa untuk penulis. 
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penulis dengan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

perkuliahan dengan baik. 
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Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masuh banyak terdapat 

kekurangan-kekurangan. Namun hal ini merupakan langkah awal bagi penulis 

untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama ini. Untuk itu penulis 

mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari segala pihak untuk 

kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap  semoga skripsi ini berguna bagi 

semua pembaca khususnya bermanfaat bagi penulis sendiri 

Jakarta, 06 Februari 2018 

Penulis, 
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