
KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh. 

 Puji syukur di panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta hidayah-

nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: 

“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance 

Perusahaan Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)” 

 Proposal ini dibuat dari berbagai referensi jurnal, rujukan berupa skripsi, maupun 

internet. Skripsi ini dibuat demi menyelesaikan studi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Esa Unggul guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar 

Sarjana Akuntansi (S.Ak). 

   Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas segala 

bantuan, bimbingan, serta motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Adapun 

ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada: 

1. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma, MBA selaku Rektor Universitas Esa Unggul. 

2. Bapak Dr. MF. Arrozi Adikara, SE,M.Si,Akt, CA selaku dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Esa Unggul. 

3. Bapak Adrie Putra, SE, MM selaku ketua program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis  Universitas Esa Unggul. 

4. Bapak Drs. Darmansyah HS, Ak, MM, CISA selaku dosen pembimbing yang telah 

berkenan meluangkan waktu dan pikirannya guna membantu penulis dalam 

penyusunan skripsi ini, baik secara teknis, masukan dan arahan sehingga penulis 

dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. 

5. Seluruh Dosen Universitas Esa Unggul, yang telah memberikan materi, motivasi dan 

pengalaman selama masa perkuliahan. 

6. Seluruh Staf dan Karyawan yang bertugas di Universitas Esa Unggul. 

7. Seluruh keluarga dan khususnya mama tercinta yang telah memberi do’a serta 

dukungan kepada penulis selama ini. 

8. Teman-teman dari group WA “2020 kita wisuda” Jeanever, Nofa Indriyani, Uray 

Fatin Nafisah Hanifa, Yatimah, dan Viviana yang telah memberi masukan, arahan, 

dukungan dan semangat. 

9. Rekan-rekan kerja yang selalu memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.    

10. Teman-teman satu bimbingan yang sama-sama berjuang dan saling memberikan 

semangat,serta kritik dan saran.  

11. Seluruh teman-teman yang telah memberikan semangat, do’a dan dukungan bagi 

penulis.  

 

 

 

 



Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat 

kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman 

yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, segala kritik dan saran dari pembaca akan diterima 

dengan hati terbuka untuk perbaikan dimasa mendatang. 

 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan rasa syukur atas terselesaikannya skripsi 

ini. 

Wassalamu’alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh. 
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