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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 Tax Avoidance, Good Corporate Governance, Kinerja 

Keuangan, dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan (Studi 

empiris pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang 

terdaftar di BEI periode 2012-2016)”. Skripsi ini merupakan syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis 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 bimbingan yang di berikan oleh ibu 

Dra. Muti’ah, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan 

banyak sekali saran, waktu, serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis. Serta 

pihak lain yang telah membantu, penulis dengan ketulusan hati mengucapkan 

terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: 

1. Allah SWT. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan hidayah-Nya, 

Tuhan semesta Alam yang senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan 

lahir dan batin, dan senantiasa memberi semangat serta keikhlasan 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 
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2. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan moril dan materil, 

motivasi serta do’a yang tak pernah putus agar peneliti bisa menyelesaikan 

skripsi dengan baik dan tepat waktu untuk memperoleh gelar sarjana ini. 

3. Kakak dan adik penulis yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan 

mendo’akan. 

4. Dr.Ir.Arisetyanto Nugroho,MM selaku Rektor Universitas Mercu Buana. 

5. Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., CIPSAS selaku dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

6. Dr. Fardinal, SE, M.Si, Ak selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

7. Seluruh dosen dan staff Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana. 

8. Teman-teman DATKANZ, Dina Ningrum Utari, Ariesta Amelia Husen, 

Tamiatul Basria, Kharisma Ayu, Almira Azaria, dan Nida Aprilia yang 

telah memberikan do’a serta motivasinya kepada penulis. 

9. Teman-teman bimbingan ibu Dra. Muti’ah., M.Si yang telah berbagi ilmu 

dan memberikan banyak masukan selama bimbingan. 

10. Dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah 

membantu, memberikan do’a serta semangat agar penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

Dikarenakan keterbatasan dalam hal pengalaman dan pengetahuan yang 

penulis miliki, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan segala bentuk 

masukan serta saran ataupun kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga 
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skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Akhir kata, penulis 

mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kelemahan dalam segala aspek dalam 

skripsi ini. 
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