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KATA PENGANTAR 

 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala 

berkat dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi dengan judul “Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Komite Audit dan 

Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance” dengan baik. Penyusunan skripsi 

ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana 

Ekonomi Program studi Akuntansi Universitas Kristen Maranatha. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih 

terdapat kekurangan. Segala kritik dan saran yang membangun akan penulis 

terima dengan hati yang terbuka sebagai bahan perbaikan dan untuk menambah 

wawasan penulis di masa yang akan datang. 

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis 

ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai 

pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi 

ini, yaitu : 

1. Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih atas segala berkat, 

bimbingan, penyertaan dan pertolongan-Mu di setiap kehidupanku. 

2. Buat Papa Mama tercinta yang tanpa henti selalu memberikan doa dan 

dukungan moril maupun materiil, untuk setiap nasihat, perhatian dan 

masukan yang sangat berarti untukku. 

3. Buat Abangku Sebastian yang selalu memberikan dukungan, semangat, 

masukan dan menjadi tempat bertukar pikiran dan tempat curhatan saat aku 

membutuhkan teman untuk berbagi cerita dalam mengerjakan skripsi ini. 

4. Ibu Elyzabet Indrawati Marpaung, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku dosen 

pembimbing atas semua waktu, bantuan, saran, pengarahan dan dukungan 

yang telah diberikan selama proses bimbingan dan penyusunan skripsi serta 

banyak memberikan pengetahuan yang membuat wawasan penulis semakin 

bertambah. 

5. Bapak Tan Kwang En, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku dosen wali yang selalu 

memberikan arahan serta saran–saran yang membantu penulis selama 

menempuh perkuliahan di Program studi Akuntansi Universitas Kristen 

Maranatha. 

6. Bapak Dr. Mathius Tandiontong, M.M., Ak., CA., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. 

7. Ibu Elyzabet Indrawati Marpaung, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua 

Program studi Akuntansi Universitas Kristen Maranatha. 

8. Ibu Debbianita, S.E., M.S.Ak., selaku Sekretaris Ketua Program studi 

Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.  



 
 
 

 

9. Seluruh Dosen Program studi Akuntansi Universitas Kristen Maranatha yang 

telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan di 

Universitas Kristen Maranatha. 

10. Seluruh staf Tata Usaha dan Administrasi Fakultas Ekonomi, serta staf 

Perpustakaan Universitas Kristen Maranatha yang telah membantu dalam 

kelancaran studi selama masa kuliah. 

11. Buat sahabat-sahabat SMA, Venite Kartadinata dan Elva Monica terima kasih 

atas waktu yang telah dilalui bersama-sama dan selalu ada disaat susah 

maupun senang, yang selalu memberikan dukungan, hiburan, canda-tawa, dan 

hal lainnya yang tak akan terlupakan. 

12. Sahabat-sahabat terbaikku dan teman sepermainan, Nelma, Chaterine, Rika, 

Setyadi, Serevina, Eka, Nover dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per 

satu. Terima kasih atas segala kebersamaan, candaan, bantuan, dukungan, dan 

pertemanan yang luar biasa selama ini. 

13. Sahabat seperjuanganku, Lily, Lamtiur, Lydia, Farida, Rina, Bernard dan 

lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih untuk kerja 

samanya, mau bertukar pikiran, curhatan, sharing dan segala bantuannya 

dalam mengerjakan skripsi.  

14. Terima kasih untuk teman-teman bimbingan Bunda Eli’s Girls, Tika, Yayuk 

dan Dwisistami atas bantuan, sharing, bertukar pikiran dan semangatnya yang 

sama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini. 

15. Buat seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan baik secara 

moral maupun materiil, serta doa yang tidak terputus sehingga skripsi ini 

dapat diselesaikan dengan baik. 

16. Untuk teman-teman seperjuangan akuntansi angkatan 2012 yang sama-sama 

berjuang untuk menyelesaikan skripsi dan turut membantu memberikan 

dukungan, masukan, dan semangat selama kuliah di Universitas Kristen 

Maranatha. 

17. Semua pihak dan orang-orang yang tidak dapat penulis sebutkan namanya 

satu per satu, terima kasih untuk semuanya. 

 

Akhir kata, semoga Tuhan Yesus selalu melimpahkan kasih dan karunia-

Nya kepada semua pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. 

Semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan nilai tambah serta wacana baru 

bagi semua pihak yang membacanya. Tuhan memberkati 

    

Bandung, Juni 2016  
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