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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat pertolongan, bimbingan, 

dan kasih karunia yang telah Ia berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penelitian 

ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh sidang sarjana strata 1 (S-

1). Penelitian ini berjudul “Pengaruh Tax Planning Atas Pajak Penghasilan 

Sebagai Upaya Meminimalkan Pembayaran Pajak Pada Perusahaan X”, memiliki 

tujuan untuk mengetahui apakah Perusahaan X  sudah menerapkan tax planning 

sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku dan untuk mengetahui 

apakah tax planning memiliki pengaruh yang signifikan atas pajak penghasilan 

sebagai upaya meminimalkan pembayaran pajak penghasilan. 

 Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna 

dan masih terdapat kekurangan, baik dari bahasa yang digunakan ataupun teknik 

penyajiannya. Maka dari itu, dengan segala kekurangan dan kerendahan hati, 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dari para 

pembaca. Besar harapan penulis supaya penelitian ini dapat memberikan manfaat 

kepada para pembaca. 
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yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan saran dan telah 

menyediakan waktunya selama penyusunan tugas akhir ini. 
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memberikan saran kepada penulis selama perwalian. 

8. Seluruh Dosen Pengajar yang sudah memberikan ilmu yang mereka punya 

kepada penulis. 
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sahabat-sahabat penulis yang selalu mendukung penulis dan memberikan 

bantuan secara tidak langsung. 

11. Kepada Yosua Aga, Vierra Gracia, Vina Juni, Laurentius Reinaldo, 
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Adriel dan Stefanus Roy selaku teman-teman penulis yang selalu mau 

membantu penulis selama perkuliahan. 

12. Kepada teman-teman dalam perkuliahan dan pihak-pihak lainnya yang 

sudah memberikan bantuan yang tidak dapat disebutkan namanya satu 

persatu. 

Penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kasih dan berkat yang 

melimpah kepada semua pihak yang sudah memberikan bantuan baik secara 

langsung maupun tidak langsung kepada penulis. 
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