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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang selalu melimpahkan 

rahmat, hidayah dan kasih sayang-Nya, karena dengan izin dan ridha-Nya peneliti

dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Corporate Social 

Responsibility (CSR) Terhadap Agresivitas Pajak. 

Skripsi yang Peneliti susun merupakan salah satu syarat untuk menempuh 

ujian sidang Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Universita 

Widyatama. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, 

karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan peneliti. Untuk itu peneliti

berharap agar para pembaca dapat memberikan saran dan kritiknya terhadap 

skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Diana Sari, S.E., M.Si., Ak., CA., QIA. Selaku 

Dosen Pembimbing yang telah sabar dan dengan penuh perhatian meluangakan 

waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta nasihat kepada 

peneliti sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin mengucapkan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah membantu peneliti sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. Untuk itu peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada:
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1. Allah SWT sumber kekuatan yang maha sempurna. Tiada lelah rasa 

syukur ini saya panjatkan hanya kepada-Mu Yaa Rabbal Alamin, atas 

setiap petunjuk dan pertolongan-Mu semua berjalan sesuai kehendak-Mu.

2. Orang tua tercinta, Papah (Endy Mulyadi) dan Mamah (R.A. Endah Susilo 

Rini) yang selalu memberikan kasih sayang, didikan, motivasi, semangat, 

perhatian yang tiada henti, dan selalu mendoakan untuk Peneliti agar 

dalam penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar.

3. Terima kasih kepada dosen penguji bapak Muhamad Alan Jayaatmaja, H., 

S.E., M.M., Ak. Dan ibu Rima Rachmawati, S.E., M.Si., Ak.

4. Bapak T. Ontowiryo Abdoel Kadir, S.E., M.B.A. selaku Ketua Yayasan 

Widyatama Bandung.

5. Bapak Dr. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Rektor Universitas 

Widyatama.

6. Bapak Dr. R Wedi Rusmawan Kusumah, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku 

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

7. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi S1 Fakultas   Ekonomi Universitas Widyatama.

8. Bapak Nurdin, Drs., M.Ag. Selaku dosen wali yang telah banyak 

memberikan masukan-masukan yang bermanfaat kepada Peneliti dalam 

urusan perkuliahan.

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama yang telah banyak memberikan bekal pendididkan dan ilmu 
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pengetahuan yang sangat berharga dan berguna selama Peneliti mengikuti 

perkuliahan di Universitas Widyatama.

10. Kepada Bapak dan Ibu Pengurus Perpustakaan Universitas Widyatama 

yang telah memberikan bantuan dan arahan tentang buku-buku, jurnal, 

situs-situs, dan sumber referensi berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

11. Seluruh staf dan karyawan Universitas Widyatama yang telah melayani 

Peneliti dengan sepenuh hati, dan Ka. Biro Kemahasiswaan, LB, 

Akademik, PUPD, LDE, Prodi Akuntansi S1, Petugas GSG, dll.

12. Sahabat-sahabatku tercinta dan tersayang, Diny Fitrianti, , Rena Lestaria, 

Rezkhiva Septia, Vany Sophiani, Triana Maharani, Dondon Hidayat, 

Dhani Ramdan, Noviyanti, Anisa Rizkiana Fitri, Roseanne Rhismauli, Irlie 

Miarandani, Lanang Iman Sudiro, Arsi Nurmajaz, Melati Puspita Ratna, 

Pelita Ismayani, Diana Wahdianing Asih, Dewi Riana Ginting, Wina. 

Terima kasih atas segala support, motivasi, kasih sayang, canda tawa, 

waktunya dan semua yang telah kalian berikan kepada Peneliti, tanpa 

kalian hidup ini tidak berwarna, bakalan kangen banget sama kalian.

13. Sahabat-sahabatku tercinta dan tersayang yang berada di luar lingkungan 

Universitas Widyatama Ratna Sari, Anita Sari, Angga Apriansyah 

Permana, Kristo Julian, Ernes, Nico, Fardy, Didin, Putra, dan Nokie terima 

kasih sudah menemani Peneliti disaat sedih maupun senang, kalian 

memberi motivasi, dan meluangkan waktu untuk bersama dengan Peneliti 

serta kesan yang mendalam.
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14. Seluruh teman-teman angkatan 2010 terutama kelas J, Aci, Lia, Widia, 

Meida, Suci, Eva, Indun, Wenty, Oky, Ivan, Isal dll, terima kasih atas 

dukungan, kerjasama, canda tawa, yang tidak pernah terlupakan, 

terimakasih atas kenangan yang menyenangkan.

15. Rekan-rekan yang ada di Paduan Suara Widyatama yang sudah menemani 

saat latihan dan berjuang dalam kegiatan Padus, terima kasih.

16. Kakak-kakakku tercinta Deni Valeyanto, Rozy Qurnia Dhewi, Anglia 

Fauzia dan Lucky Faelani serta adikku Debi puspitasari tidak lupa juga 

keponakan-keponakanku Roni, Senna, Alviant, Pascal, Kimmy terima 

kasih untuk selalu memberikan support, semangat dan motivasi dalam 

penyusunan skripsi ini.

17. Saudara, keluarga, kerabat tercinta terima kasih atas support yang 

diberikan kepada Peneliti sampai skripsi ini dapat terselesaikan.

18. Semua pihak yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu persatu yang turut 

membantu Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, Peneliti memohon maaf atas segala 

kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak yang membaca, khususnya bagi Peneliti.


