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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO: 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 

sesudah kesulitan iu ada kemudahan.” 

[QS. Alam Nasyrah: 5-6] 

 

Malas – Tergilas 

Berhenti – Mati 

 

“Hiduplah dengan memberikan manfaat kepada orang lain, jika tidak bisa maka 

jangan merugikan orang lain” 

 

PERSEMBAHAN: 

“Kepada Allah SWT yang atas ijinNya sehingga saya dapat menyelesaikan 

penelitian dengan tepat waktu” 

 

“Kepada keluarga besar saya Mama H. Jaeni (Alm), Emak Hj. Tasirih, Bapak 

Data (Alm), Madede Karimah dan kedua orang tua saya Mama Dasman 

Badruzzaman dan Mimi Muniroh yang tak pernah berhenti mendo’akan dan 

memberikan dukungan baik itu materi, tenaga maupun saran kepada saya” 

 

“Untuk adik perempuan saya Farkhatun Sholiha dan Adik laki-laki saya Abdul 

Jabbar El-Shodiq yang tak lupa selalu memberikan semangat kepada saya untuk 

menyelesaikan kewajiban saya sebagai mahasiswa” 

  

“Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan kalian dan memberkahi hidup 

kalian serta memudahkan segala urusan. Aamiin Ya Allah... 

Aang sayang kalian” 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah 

SWT atas limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan anugerah-Nya sehingga skripsi 

dengan judul “PENGARUH FINANCIAL CONDITION PERUSAHAAN 

TERHADAP TAX AVOIDANCE”. ini dapat terselesaikan dalam rangka 

memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi dan memperoleh derajat Sarjana 

dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Shalawat serta 

salam senantiasa peneliti curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Rosulullah 

SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi suri tauladan bagi 

seluruh umat dan telah membawa umat manusia dari kehidupan yang gelake 

kehidupan yang terang-benderang.   

Melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa syukur dan ucapan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar dan kedua orang tua 

tercinta, atas nasihat, bimbingan, pengorbanan, kasih sayang yang tulus, dan jerih 

payah yang selalu diberikan serta semua doa yang dipanjatkannya kepada Allah 

SWT demi peneliti. Dalam kesempatan ini, peneliti juga menyampaikan rasa 

hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:  

1. Ibu Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Phd selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung. 

2. Ibu Dr. Dra. Winarsih, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi 
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3. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si., Akt, CA selaku Dosen Pembimbing yang 

telah meluangkan waktunya dengan sangat sabar untuk memberikan bimbingan, 

motivasi, masukan-masukan, pengarahan dan saran yang sangat membantu bagi 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

5. Bapak dan Ibu Staff serta Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan 
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diadakan oleh akademik. Serta bapak satpam depan yang selalu 

6. Sahabat kecilku Uswatun Khasanah, Fatonah dan Dewi yani. Lailiyah Rahma 

sahabat pondok dulu. Hilma A’yunina teman sekamar. Mereka yang selalu 

memberikan semangat, mendoakan dan mendukung saya untuk terus berjuang 

dalam menyelesaikan skripsi ini.  

7. Keluarga Besar Ikatan Keluarga Mahasiswa Indramayu (IKAHASI), 

terimakasih telah mengajarkan banyak hal serta selalu memberikan motivasi 
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memberikan motivasi dan semangat. 
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eksternal, terimakasih telah mengajarkan banyak hal serta selalu memberikan 

motivasi dan semangat. 
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10.  Keluarga Besar Family Mount dan Para Pencinta Kabut terimakasih telah 

mengajarkan banyak hal serta pengalaman baru dan selalu memberikan 

motivasi dan semangat. 
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12.  Semua pihak lain yang telah membantu penyelesaian skripsi, yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan yang diberikan. 

 

Semoga semua amal baik mereka dicatat sebagai amalan yang baik di sisi 

Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. 

Namun besar harapan peneliti semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 

pembaca yang budiman. AAMIIN.   
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