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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 Kualitas 

Audit, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris 

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2017)”. 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 Bapak Febrian Kwarto, SE.,M.Akt.,Ak.,CA.,ACPA selaku dosen 

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

dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis. Oleh 

karena itu, dalm kesempatan ini penulis haturkan alhamdulillah atas kekuatan Allah SWT 

yang telah mencurahkan anugerahnya dan ingin berterima kasih pada semua pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada : 

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

2. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., CIPAS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

3. Bapak Dr. Fardinal, SE., M.Si., Ak, selaku ketua Program Studi S-1 Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

4. Ibu Rieke Purnamasari, SE., M.Ak, selaku dosen ketua penguji. 

5. Semua dosen dan staf pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercubuana yang telah memberikan ilmu – ilmu serta nasihat– 

nasihat kepada penulis. 

6. Kepada ayah tercinta Irwanto, ibu tercinta Diah Arsianti, Najwa Abeline Putri Irdi 

sebagai adik yang telah memberikan semangat, doa dan dukungan moral dan material 

yang tiada henti-hentinya kepada penulis serta memberikan semangat dan 

memberikan banyak inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian selalu 

diberikan umur dan kesehatan yang cukup, untuk terus mendoakan yang terbaik bagi 

saya. 
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7. Seluruh mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Mercu Buana, kakak – kakak 

maupun adik – adik tercinta, terima kasih atas persaudaraannya. 

8. Febrianto, yang selalu mendukung dan mendoakan saya selama ini. 

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam 

penyelesaian penulisan naskah skripsi ini. 

 Rasa hormat dan terimakasih banyak bagi semua pihak atas segala dukungan dan 

doanya semoga Tuhan YME membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan 

kepada penulis.  

 Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu 

pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang berminat pada 

umunnya. Akhir kata, mohon maaf bila terdapat kesalahan dan terimakasih atas 

perhatiannya. 
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