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KATA PENGANTAR 

 
 Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-

Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

judul “Pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang dan kepemilikan 

institusional sebagai variabel pemoderasi (Studi Empiris Pada Bursa Efek 

Indonesia)”. Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

 Dalam kesempatan ini Penulis mengungkapkan rasa terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada Ibu Yenny Dwi Handayani,SE,M.si,Ak selaku dosen 

pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengetahuan, waktu, saran, 

semangat dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat yang telah diberikan 

kepada penulis. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada 

beberapa pihak yang telah membantu penulis selama pengerjaan skripsi ini, 

khususnya kepada :  

1. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM. selaku Rektor Universitas 

Mercu Buana 

2. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak.,M.Si.,CA.,CIPSAS.,CMA selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

3. Bapak Dr. Fardinal, SE.,M.si selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

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

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya. 
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5. Kedua orang tua saya, kakak, dan adik saya yang telah memberikan 

semangat serta doa yang terbaik. 

6. Suami tercinta Rusman Siregar, atas seluruh motivasi dan doa yang tiada 

putus-putusnya serta berbagai inspirasi nya, sehingga saya dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

7. Anak saya tersayang Inayatullah Siregar, yang selalu menjadi semangat 

setiap saat dan selalu menjadi penyejuk hati penulis. 

8. Sahabat-sahabat saya sekaligus teman seperjuangan, Rushtian Sitorus, 

Robiah, dan Evy Kartika yang sudah setia memberikan motivasi serta doa 

nya. 

9. Teman-teman yang telah membantu, memberikan semangat serta 

memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

10. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima 

kasih atas bantuan, motivasi serta doanya. 

 

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 kritik dan saran 

yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat 

menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. 

Jakarta, 02 April 2018 

 

 

                                                                                                           Wulandari     

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




