KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Allahuma Shalli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad

Sebagai awal kata, kiranya tiada sepatah kata pun yang pantas penulis
ucapkan kecuali memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang
senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis
mampu menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas.
Leverage, dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (studi pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 20132015)”.
Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kata
sempurna, maka penulis sungguh merasa haus akan kritik dan saran membangun
untuk membuat tesis ini menjadi lebih baik.
Penyelesaian skripsi ini menorehkan moment suka dan duka di hati
penulis. Adanya dukungan, semangat, serta bimbingan yang sangat bermanfaat
dari berbagai pihak membuat tesis ini selesai. Melalui kesempatan ini penulis
mengucapkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :
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Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan berkah-Nya kepada
penulis.
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Bpk. Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM. Selaku Rektor Universitas
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Magister Akuntansi Universitas Mercubuana.
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Bapak Dr. Waluyo, M.Sc., MM., Ak selaku dosen pembimbing yang telah
meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan serta pengarahan penulis
dalam menyelesaikan tesis ini.

6.

Segenap dosen pengajar pada Magister Akuntansi Universitas Mercubuana
atas didikan, ilmu, dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis
selama perkuliahan.

7.

Alm Ayah dan Mamah tercinta, adik-adikku Vivi dan Vita serta saudarasaudara yang telah banyak berkorban baik moral maupun material serta do’a
dan dorongan kepada penulis selama kuliah hingga dapat menyelesaikan
penulisan tesis ini.

8.

Untuk Dini Amalia yang selalu memberikan suport dalam keadaan suka dan
duka. Terima kasih atas cinta dan kasih sayangnya.

9.

Sahabat-sahabatku Fahry Reza, Fauzi Isnaen, Ersi Sisdianto, Khafid, Hary,
Gayuh, Azis, Rere, Uya, Anteu Selvy, Abah, Aconk beserta teman-teman
lainnya yang senantiasa selalu mendukung penulis dalam proses pembuatan
skripsi ini.
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Akhirnya penulis sadar bahwa dalam penulisan tesis ini tentunya banyak
kekurangan karena pada hakekatnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT
Tuhan semesta alam. Sehingga penulis mengharapkan kekurangan yang ada
didalam tesis ini dapat diperbaiki oleh peneliti lain pada penelitian yang
selanjutnya. Semoga karya ilmiah yang berupa tesis ini bermanfaat bagi kita
semua. Amin Ya Robbal’Alamin.

Jakarta, 15 Januari 2018

Angga Ariyanto
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