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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan 

kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup 

hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada 

kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon.” 

 

“Man Sara Ala Darbi Washala” 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 

bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 

urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah 

engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah,6-8) 

 

 

Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah-Nya saya bisa menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik, skripsi ini akan saya persembahkan untuk : 

 Ayah dan Bunda tercinta yang selalu memberikan dukungan dan 

motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang selalu 

mendoakan yang terbaik untuk masa depanku 

 

 Adik – adik ku tersayang Bagas dan Zidan yang selalu memberikan 

semangat 

 

 Keluarga besarku tersayang yang selalu mendoakan yang terbaik 

 

 Sahabat – sahabatku tersayang yang selalu menemani dan 

membantu dalam penyusunan skripsi ini 

 

 

 Keluarga besar Fakultas Ekonomi Unissula 

  



KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum, wr.wb 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, 

dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Analisis Tax 

Avoidance dan Manajemen Laba Yang Ditinjau Dari Ukuran Perusahaan “ dengan 

baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari 

kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis membutuhkan 

kritik dan saran yang bersifat membangun agar lebih baik lagi di masa mendatang. 

Keberhasilan penyusunan dan penulisan skripsi ini berkat bimbingan, bantuan, doa, 

dan dukungan dari beberapa pihak yang terkait. Oleh karena itu, penulis ingin 

menyampaikan rasa terimakasih dengan tulus kepada : 

1. Ibu Hj. Olivia Fachrunissa, SE., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Ibu Dr. Dra. Hj. Winarsih, M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Dr. H. Kiryanto, SE., M.Si., Akt., CA selaku Dosen Pembimbing 

yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memotivasi, dan 

memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 



 


