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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Ketika kamu merasa tidak tau apa yang sedang terjadi pada hidupmu dan 

kamu mulai lelah, tariklah nafas pajang, tutuplah matamu, dan katakanlah: 

“Ya Allah, hamba tau ini semua adalah rencanaMu, bantulah hambamu 

melewati ini semua”. 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya”. (Q.S. Al-Baqarah: 286) 

 

Skripsi ini saya persembahkan untuk: 

 Ibu dan Bapak yang saya sayangi dan saya cintai yang 

selalu mendorong saya dalam hal kebaikan apapun dan 

yang selalu mengajariku apa itu artinya memberi 

kepada siapapun yang membutuhkan tanpa 

memandang latarbelakang. 

 Kakak, kakak sepupu dan Adik yang saya sayangi yang 

selalu perhatian yang mau direpotin dan yang selalu 

ada saat saya susah maupun senang. 

 Sahabat-sahabat wanitaku yang selalu memberiku 

semangat dan rela mendengarkan keluh kesahku. 

 Dan untuk dosen pembimbing saya yang tidak pernah 

bosan untuk melihat dan membimbing saya. 
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KATA PENGANTAR 

 

Pertama-tama marilah mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur penulis 

panjatkan ke hadirat ALLAH SWT, karena dengan rahmat dan petunjukNya penulis 

dapat menyelesaikan dengan baik skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh 

Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Preferensi Risiko 

Eksekutif dan Return on Asset (ROA) terhadap Penghindaran Pajak pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor Property, Real Estate, dan Building 

Construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2016”. 

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program 

studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak dan 

dilakukan dengan kerja keras dan semangat untuk dapat menyelesaikannya. Dalam 

kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih 

kepada: 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

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

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Rustam Hanafi, SE, M.Sc, Akt, CA selaku dosen pembimbing yang 

telah membimbing saya dengan sabar dalam penyusunan Skripsi ini. 

4. Seluruh staff karyawan Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi 

Universitas Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu proses 

kuliah hingga saat ini. 

5. Kedua orang tua tercinta, kakak dan adik saya yang selalu memberikan doa dan 

semangat untuk saya. 
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