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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim. 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan bimbingan-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh 

Profitabilitas dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris 

Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2014-2018)”. yang merupakan salah satu syarat dalam 

menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

Akhir kata penulis mengharapkan penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi semua pihak dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penulisan 

dan dalam penyajian skripsi ini. Semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang 

dan hidayah-Nya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan 

skripsi. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

  

 

Bandung, 2 Maret 2020 
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