
i 
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

 Puji dan syukur bagi Allah SWT, pemilik segala kekuasaan yang ada dimuka 

bumi termasuk ilmu yang Allah amanahkan kepada setiap umatnya di muka bumi ini. 

Dengan sifat maha pengasih dan penyayang-Nya lah penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul “PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) 

TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN 

SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA (BEI) PERIODE 2016-2018”. 

 Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi persyaratan siding skripsi 

untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama Bandung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari 

sepenuhnya bahwa hasil penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena 

keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, namun penulis 

mencoba untuk membuat suatu karya dalam berbagai ilmu pengetahuan secara 

maksimal. 

 Dalam penyusunan laporan skripsi ini, penulis mencoba memaparkan hasil 

penelitian pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2016-2018 mengenai pengaruh Good Corporate Governance 

(GCG) terhadap Tax Avoidance.  
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Selain hasil penelitian yang didapat dari Bursa Efek Indonesia (BEI), penulis 

memaparkan materi semaksimal mungkin dengan bantuan dari berbagai referensi 

sebagai sumber bahan rujukan dalam memperoleh materi yang sesuai dengan pokok 

pembahasan yang dipilih oleh penulis.  

. Oleh karena itu semua masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun 

sangat penulis harapkan bagi kesempurnaan laporan penelitian ini. 

 

                                      

Bandung, Januari 2020 

 

              Shalsa Rosanti 
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