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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-

Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Agresivitas Pajak terhadap Corporate Social Responsibility dengan Likuiditas 

sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada Perusahaan 

Pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2016)” dengan baik dan 

tepat waktu. Penulisan skripsi ini dilakukan guna memenuhi persyaratan untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) 

Malangkuçeçwara, Malang.  

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis banyak menemui berbagai 

kesulitan. Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya kemampuan dan 

pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis menerima segala 

kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini.  

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak akan mencapai 

hasil yang baik apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak. Maka pada 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

2. Bapak Drs. Bunyamin, MM, Ph.D, selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

(STIE) Malangkuçeçwara, Malang.  

3. Ibu Dra.Triana Murtiningtyas, Ak,MM,CA selaku dosen pembimbing yang 

dengan penuh kesabaran dan perhatian untuk meluangkan waktu, tenaga, dan 

pikiran dalam memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulisan 

skripsi ini.  

4.  Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar penulis selama berkuliah di 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkuçeçwara, Malang. 
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5. Ibu Siwi Dyah Ratnasari, SE,MM.,CPTM,CAAC,CHRP selaku dosen wali 

yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan dikampus ini 

6. Ibu dan Bapak tercinta yang selalu mendoakan, memberi nasehat, cinta kasih 

dan dukungan yang tiada henti. Terimakasih sudah membimbing saya dengan 

baik dan  memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk saya.  

7. Kakak saya Febri Anggreini Kusuma Wardhani, A.Md.Kep yang telah 

memberi semangat dan doa yang tiada henti. 

8. Sahabat-sahabat saya yang selalu mendengarkan keluh kesah saya dan selalu ada 

disetiap momen penting  selama 4 tahun ini : “Semelgoles” (Agnesia Retno 

Yulianing Putri, Cindy Tunisma Ramadika, Agatha Tiana Ratnasari, Ratih Dwi 

Novikasari, Ella Excavani, Dinda Ratih  Kuswardani dan Ermi Erpi). 

9. Sahabat-sahabat saya dari SMA yang telah memberi perhatian dan semangat    

( Qiqi, Ayen, Erin, Amalia, Nanik, Bella, dan Widya).  

10. Teman-Teman Angkatan tahun 2014 yang telah memberikan kenangan  

terindah selama kuliah. 

Semoga bantuan dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis memperoleh 

Rahmat dari Allah S.W.T  dan pada akhirnya semoga skripsi yang telah disusun ini 

dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.  

Malang, 24 Agustus 2018 

Penulis, 

 

 

Windi Dwi Megawati 


