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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatu
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Tuhan penguasa alam semesta yang tak
henti-hentinya mencurahkan kasih saying-Nya disetiap hembusan nafas dan detak
jantung peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang
berjudul : “Pengaruh tax planning dan ukuran perusahaan terhadap
manajemen laba (studi empiris pada perusahaan pertambangan yang
terdaftar di BEI periode 2012-2016)” dengan baik. Dan tak lupa juga sholawat
serta salam tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang
telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama islam yang
sempurna dan menjadi anugerah serta rahmat bagi seluruh alam semesta.
Skripsi ini penulis susun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkuçeçwara
Malang. Namun disamping sebagai syarat kelulusan, peneliti berharap
kedepannya skripsi ini dapat menjadi sebuah nasehat bagi seluruh masyarakat,
khususnya pelaku ekonomi, terutama praktisi maupun akademi akuntansi.
Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis banyak menemui berbagai
kesulitan. Hal tersebut disebabkan oleh 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 kedepannya.
Penulis menyadari bahwa mulai penelitian hingga penyelesaian tidak terlepas dari
bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pada
kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah luar biasa memberikan hikmat,

pengetahuan, dan anugerahnya, tanpa-Nya, skripsi ini tidak akan berjalan

dengan baik dan lancer.

2. Bapak Drs.Bunyamin,MM.,PhD selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu

Ekonomi (STIE) Malangkuçeçwara Malang.

3. Ibu Dra.RR Widanarni Pudjiastuti, selaku ketua Program Studi Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkuçeçwara Malang.

4. Ibu Dra.Triana Murtiningtyas,Ak.,MM.,CA sebagai dosen pembimbing

yang telah membimbing peneliti dengan sepenuh hati, dengan meluangkan

waktu, tenaga, dan fikiran agar terselesaikannya penulisan penelitian ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar peneliti selama kuliah di

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkuçeçwara Malang.

6. Orang Tua dan keluarga yang selalu memberikan semangat dan do’a serta

menemani peneliti dengan selalu disamping peneliti sepanjang peneliti
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mengerjakan penelitian ini. Terima kasih banyak yang tak tergantikan

sudah membimbing peneliti menuju kesuksesan. Semoga peneliti dapat

menjadi anak yang dapat membanggakan Ibu dan Bapak.

7. Terimakasih untuk teman-teman peneliti Putri Ramdani, Yanda Octaviani,

Khotimtun,Tazkia Dwi, Dewi Aris, Agest, Reva dan teman-teman di kos

Candi Agung 3 , yang selalu mensuport peneliti untuk lulus 4 tahun.

8. Terimakasih untuk teman sebimbingan Sintikhe Oktaviranika, Adelia

Hayundari, yang berperan besar dalam memberikan dukungan, semangat,

masukan, dan pendapat untuk penulis dalam penyelesaian skripsi hingga

selesai.

9. Semua pihak yang mungkin tidak dapat disebutkan seluruh namanya dan

telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini dari awal

hingga akhir.

Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda seluruh pihak yang
teristimewa diatas, akhir kata hanya kepada Allah SWT lah peneliti serahkan
segalanya, semoga penelitian ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi pihak-
pihak yang berkepentingan.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 26 Juli 2018
Penulis

Amalia Sandy Pertiwi


