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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas 

rahmat dan karunia yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN 

PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR SEKTOR FOOD AND BEVERAGE (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2016)”. Penyusunan skripsi 

ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pda program 

studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta. 

Sebelumnya saya ingin berterimakasih kepada Bpk. Suparno, SE., MM., M.Akt., 

selaku dosen pembimbing yang selama ini dengan sangat baik membimbing saya 

dalam mengerjakan tugas akhir ini yang telah meluangkan waktunya dan 

memberikan saran, pengetahuan ilmu yang sangat bermanfaat, semangat serta 

dukungan dengan penuh sabar dalam membimbing. Serta pihak yang membantu 

saya dan mendukung saya selama menyelesaikan tugas akhir ini, dengan 

ketulusan hati saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada : 

1.  Allah SWT, segala puji dan syukur bagi Allah atas segala nikmat 

kesehatan dan kesabaran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik. 
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2. Kedua orang tua saya Umi dan Ayah yang telah memberikan dukungan 

dan semangat terus menerus baik secara moril maupun materil agar skripsi 

ini dapat terselesaikan dengan baik.  

3. Kakak saya Bahrudin S.T, terimakasih atas pertanyaan yang membuat 

kesal selama penyelesaian skripsi ini dan Adik saya Andika,  terimakasih 

berkat do’a dan dukungannya sehingga saya dapat menyelesaikan dengan 

baik.  

4. Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., CIPSAS, CMA Selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

5.  Dr. Fardinal, SE., M.Si. Selaku Kaprodi Akuntansi S1 Universitas Mercu 

Buana Jakarta. 

6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu selama saya mengikuti 

perkuliahan di Universitas Mercu Buana. 

7. Terimakasih kepada Mr. Yuh yang telah membantu dan memberikan 

semangat selama pengerjaan skripsi ini sampai dengan selesai. 

Terimakasih telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu  

8. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya semasa kuliah yaitu Ade 

Prisma, Helga Ardelia, Asti Meista, Desak Made Mirah, Lusiyana Sagita, 

Rafika Safitri selama kuliah telah membantu menyelesaikan skripsi dan 

memberikan semangat serta membuat warna-warni pertemanan semasa 

kuliah, sukses terus buat kalian kedepannya. I love you guys!  

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



vii 
 

9. Serta kepada sahabat saya Nabila Faujiya dan khususnya Dian yang telah 

merelakan waktunya untuk saya repotkan dan membantu dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Thankusomuch! 

10. Serta teman-teman seperjuangan angkatan 2013 yang tidak bisa saya 

sebutkan satu persatu, siapapun kalian terima kasih telah banyak 

membantu semasa kuliah. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dengan kata 

sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan agar penulis atau pembaca 

yang ingin melakukan penelitian ini untuk mengembangkan lebih luas lagi. 

Semoga skripsi ini dapat memberikan informasi dan membantu untuk 

menjadikan referensi dalam penelitian selanjutnya. Akhir kata dengan segala 

ketulusan dan kerendahan hati saya mohon maaf apabila ada kesalah atau 

kekurangan kata dalam penulisan ini. 

 

 

                                                                                      Jakarta, 05 Januari 2018 

 

 

          Puspita Sari  
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