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MOTTO & PERSEMBAHAN 

Sesungguhnya sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat untuk 

orang lain 

Bersyukurlah maka Allah akan menambah nikmat kita 

Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil 

(MAN JADDA WAJADA) 

 

 

Skripsi ini saya persembahkan kepada : 

Kepada ALLAH SWT karena atas yang senantiasa memberikan kemudahan dan 

kelancaran dalam setiap urusan 

Kedua orang tua saya (Abah Taufik dan Umi Dessy) yang telah mendukung dan 

mendoakan saya   kapan pun dan dimanapun dalam keadaan apapun. 

Adik-adik tersayang  (Fikry & Haykal) yang mendukung dan selalu menghibur saya 

Seluruh keluarga besar saya yang mendoakan saya dalam menyelesaikan  skripsi ini 

Muhammad Harun Jihad yang sudah membantu dan mendukung saya dalam keadaan 

apapun 

Dan seluruh teman-teman sahabat-sahabat terbaik saya yang telah membantu dalam 

keadaan apapun 
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur senantiasa peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahan berkat, dan anugerah yang di berikan-Nya sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Agresivitas Pajak Dan 

Manajemen Laba Terhadap Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan 

Manufaktur di BEI Periode 2013-2015”. Peneliti menyadari bahwa selama 

penyusunan skripsi ini banyak mendapat bimbingan, dukungan, serta motivasi 

dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan 

penghargaan dan ucapan terimakasih kepada : 

1. Ibu Olivia Fachrunnisa, SE, Msi, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung. 

2. Ibu Dr. Dra. Winarsih, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. 

3. Ibu Sri Dewi Wahyundaru S.E., M.si, Ak, C.A selaku Dosen Pembimbing 

yang telah meluangkan waktunya dengan sangat sabar untuk memberikan 

bimbingan, motivasi,  pengarahan dan saran yang sangat berguna bagi 

peneliti. 

4. Orang tua saya yaitu Abah Ahmad Taufik dan Umi Dessy Yulinda atas 

curahan kasih sayang, untaian doa dan motivasi yang tiada henti dan sangat 

besar yang tidak ternilai harganya bagi peneliti. Dua Saudara peneliti 

Muhammad Yulidar Fikri dan Muhammad Fachry Haykal yang selalu 
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menjadi adik adik terbaik. Terimakasih atas semua yang telah engkau 

berikan, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya 

kepada mereka. 

5. Pendamping saya Muhammad Harun Jihad yang telah sabar mengahadapi 

segala keadaan suka duka selama ini dan yang selalu menyemangati saya 

dalam keadaan apapun. 

6. Semua sahabat Kelas RKI-1 Akuntansi dan Keluarga Besar HMJ-Akuntansi 

FE Unissula, CIMIT’s , MTMA Squad, LASIX , THE GENK , dan Sahabat 

lainnya yang telah memaknai arti persahabatan dan memberikan motivasi 

penuh. 

7. Semua pihak lain yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan yang diberikan. 

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena 

keterbatasan. Namun besar harapan peneliti semoga pra skripsi ini memberikan 

manfaat bagi pembaca yang budiman. 

Semarang, 1  Maret 2018 
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