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KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahuwata’ala Tuhan semesta alam atas

segala nikmat dan karunia-Nya. Atas segala kebesaran-Nya dan kekuasaan-Nya

penulisan penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik, sekalipun dengan segala

kekurangan dan kesulitan yang ada.

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai pengaruh Profitabilitas,

Likuiditas, Leverage, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax Avoidance (Studi

Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015).

Penyelesaian penelitian ini telah menguras tenaga, pikiran, waktu dan biaya yang

tidak sedikit. Terdapat beberapa kendala selama proses pembuatan penelitian ini.

Namun, penulis sangat beruntung karena memiliki keluarga, teman-teman, dan

dosen pembimbing yang sangat membantu dan memberikan kontribusi yang tidak

ternilai hingga akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dalam

kesempatan ini, penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahuwata’ala tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat

dan karunianya yang tak terhingga, sehingga penullis bisa dengan lancar

menyelesaikan studi di Universitas Mercubuana.

2. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM, selaku Rektor Universitas Mercu

Buana.

3. Bapak Prof. Dr. Didik J selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas

Mercu Buana.

4. Ibu Dr. Hari Setiyawati, Ak, M.Si, CA selaku ketua prodi Magister Akuntansi

Universitas Mercu Buana.
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5. Ibu Dr. Dwi Asih Surjandari,MM.,Ak.,CA selaku pembimbing tunggal penulis

dalam penulisan ilmiah ini. Terima kasih atas segala yang pernah diberikan

kepada penulis, baik itu dukungan moril maupun nonmoril. Maaf jika belum

bisa membalas kebaikan Ibu, Semoga Allah Subhanahuwata’ala senantiasa

meliputi rahmat-Nya kepada Ibu dan Keluarga Ibu.

6. Kedua Orangtua penulis yang tidak pernah berhenti untuk memberikan doa,

kasih sayang dan semangat kepada penulis.

7. Istri tercinta Vony Erynda dan Anakku tercinta Malik Alfarizky Zabadi yang

baru saja lahir, semoga kelulusan ini bisa menjadi kado kelahiranmu.

8. Ibu Elvida yang juga selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk segera

menyelesaikan studi penulis.

9. Keluarga tercinta, kakak, adik yang selalu memberikan semangat.

10. Teman-teman satu perjuangan dari Kelas Menteng dan Meruya yang selalu

memberikan dukungan selama masa perkuliahan.

11. Mba Cista, dan segenap rekan kerja di PT Bank Jtrust Indonesia Tbk.

12. Teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga kita semua

selalu dalam lindungan Allah Subhanahuwata’ala.

Hormat Saya,

Penulis
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