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KATA PENGANTAR 

Bismillahirahmanirrahim. 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan laporan tugas akhir dengan judul: “Pengaruh Profitabilitas dan 

Leverage Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan 

Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2016-2018)”. Shalawat serta salam tak lupa penulis limpah 

curahkan kepada Habibana Wanabiyyana Muhammad Shallallahu ‘Alaihi 

Wasallam kepada para SahabatNya kepada para Tabi’in dan Tabi’ut semoga 

syafa’atnya sampai kepada umatnya kelak hingga akhir jaman.  

Laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar Sarjana (S1) Akuntansi Universitas Widyatama Bandung. 

Segala upaya telah penulis lakukan agar laporan tugas akhir ini dapat diselesaikan 

dengan baik dan tepat waktu. 

Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih memiliki 

kekurangan maupun kesalahan, mengingat keterbatasan kemampuan, pengalaman 

serta pengetahuan penulis dalam hal penyajian serta penggunaan bahasa. Oleh 

karena itu penulis senantiasa menerima kritik dan saran yang bersifat membangun 

dari seluruh pihak sebagai upaya menghasilkan laporan tugas akhir yang baik dan 

benar. 

 

Bandung, 31 Januari 2020 

Penulis, 

 

 

Sani Sanjaya  
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UCAPAN TERIMAKASIH 

Selama penyusunan laporan tugas akhir ini penulis banyak mendapatkan 

bimbingan, bantuan dan dorongan berupa motivasi yang sangat berarti dari kedua 

orang tua penulis yaitu Bpk. Uwen Wendi dan Ibu Eem Nuryati yang senantiasa 

mendo’akan kesuksesan penulis serta bekerja keras agar penulis dapat 

menuntaskan pedidikan hingga menempuh gelar sarjana. Adapun pihak-pihak 

yang pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Yang terhormat Ibu Dr. Dyah Purnamasari, S.E., M.Si., Ak., C.A. selaku 

dosen pembimbing penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir yang penuh 

kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran selama proses 

bimbingan berlangsung yang sangat membantu penulis untuk dapat 

menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan baik. 

2. Yang terhormat Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., C.A. selaku dosen 

penguji pada saat sidang skripsi yang telah memberikan banyak ilmu, 

motivasi serta nasihat kepada penulis agar penulis menjadi pribadi yang lebih 

baik. 

3. Yang terhormat Bapak Drs. Rudy Lizwaril, S.E., M.M., Ak., C.A., CPMA. 

Selaku dosen penguji pada saat sidang skripsi yang telah memberikan ilmu, 

motivasi serta nasihat dan memberikan revisi atas laporan tugas akhir yang 

penulis buat sehingga penulis dapat memperbaiki agar laporan tugas akhir  

menjadi lebih baik. 

4. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, M.Si selaku Rektor 

Universitas Widyatama Bandung. 

5. Yang terhormat ibu Dr. Diana Sari, S.E., M.Si., QIA., Ak., C.A. selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Yang terhormat Bapak Dr. Rachmat Hidayat., Drs., M.Pd. selaku Wakil 

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 
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7. Yang terhormat Ibu Bunga Indah Bayunitri, S.E., M.M., Ak., C.A. selaku 

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

8. Yang terhormat Ibu Rina Tresnawati, S.E., M.M. selaku dosen wali penulis 

yang selalu memberikan arahan serta motivasi bagi penulis selama penulis 

melaksanakan aktivitas perkuliahan. 

9. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Universitas Widyatama yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan dan arahan yang bermanfaat kepada penulis 

selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Widyatama. 

10. Kakak-kakak tercinta yaitu a Iwan & teh Teti, kang Ghandek & teh Neli, a 

Rama & teh Desi, a Persi & teh Ema, dan teh Heni yang selalu memberi 

dukungan dan arahan serta do’a kepada penulis. 

11. Teman-teman kelas O, M, K, J yang senantiasa membantu penulis pada saat 

pelaksanaan perkuliahan. 

12. Rommy dan Thoriq sebagai teman seperjuangan penulis yang senantiasa 

membantu selama penulis berkuliah di Universitas Widyatama. 

13. Devi, Fanny, Salsa, dan Viola selaku partner penulis dalam mengerjakan 

laporan tugas akhir yang senantiasa berbagi ilmu dan berdiskusi dengan 

penulis. 

14. Teman-teman dari UKM Keluarga Mahasiswa Islam (KaMI) Universitas 

Widyatama yang selalu mengingatkan dan memberikan motivasi kepada 

penulis serta banyak berkontribusi terhadap penulis selama penulis kuliah di 

Universitas Widyatama. 

15. Dandi, Dicky, Idham, Kevin, Rafi, Rafly, Shandy, Viki dan Wardana selaku 

teman satu tongkrongan penulis yang selalu memembatu penulis dalam 

menghilangkan keluh kesah pada saat proses penyusunan laporan tugas akhir. 

16. Serta seluruh pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, 

terimakasih atas seluruh bantuan, dukungan, serta do’a yang telah diberikan 

agar penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir. 


