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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh 

Alhamdulillahi robbil ‘alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT 

atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga tersusunlah skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Leverage, Kebijakan Dividen dan 
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Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 
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sangat bermanfaat. 
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selalu memberikan semangat, masukan, motivasi serta do’a dan dukungan yang 
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serta Pindi Nurjunifar terima kasih telah memberikan semangat dan 

memberikan banyak inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik 
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