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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 
 

 َمْن َخَرَج ِفي طََلِب اْلِعْلِم َكاَن ِفْي َسِبْيِل الّلهِ 
“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah” 

(HR.Turmudzi) 

 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

(QS. Alam Nasyarah: 5-6) 

 

ٌر لَُّكْم َوَعَسى َأن ُتِحبُّوْا َشْيئاً َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم َوالّلُه يَ ْعَلُم و َعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيئاً َوُهَو َخي ْ ََ
ََ َوأَنُتْم اَل تَ ْعَلُمون  

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi 

kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah maha mengetahui 

sedangkan kamu tidak mengetahui” 

(QS. Al-Baqarah : 216) 

 

Skripsi ini saya persembahkan kepada : 

 
Kedua orang tua Bapak saya Moh. Suryani dan Ibu saya Rohmiyatun 

tercinta yang telah mendidik dan merawat saya dengan baik dan tulus 

serta selalu mendoakan yang terbaik. 

 

Kakek saya Mbah Tjuk Subhan Sulkhan yang selalu mendoakan dan 

menyemangati saya selama ini serta Keluarga Besar saya yang selalu 

memotivasi dan mendoakan yang terbaik. 

 

Sahabat-sahabatku yang telah memberikan motivasi dan bantuan. 

 

Kedua Adikku Isyna Nailis Sa’adah dan Marsa Aulia Rahma terimakasih 

selalu membantu, menemani, memotivasi serta mendoakan yang terbaik. 

 

Teman – teman Akuntanasi kelas E3 angkatan 2014 dan teman-teman 

seperjuangan dalam perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Corporate Governance dan 

Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak (Tax 

Avoidance) Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 

BEI Tahun 2014-2016)” 

Maksud dari penyusunanskripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat 

untuk menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi Program 

Studi Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung  Semarang. 

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang sangat membantu penulis 

dalam berbagai hal. Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa terima kasih yang 

sedalam - dalamnya kepada : 

1. Ibu Dr. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si.PhD selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

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

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Dr. H. M. Jafar Shodiq, SE, S.Si, M.Si, Ak, CA selaku Dosen 

Pembimbing yang senantiasa memberi motivasi, perhatian, bimbingan, dan 

arahan selama proses penulisan skripsi ini di Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang 

4. Ibu Sri Dewi Wahyundaru, SE, M.Si, Ak, CA selaku Dosen Wali yang 

telah memberikan semangat dan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini 

di  Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

5. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Program Studi Akuntansi yang 

membantu penulis selama di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang tercinta ini. 
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6. Bapak saya Moh. Suryani dan Ibu Rohmiyatun yang telah sangat banyak 

memberikan doa dan dukungannya kepada penulis baik secara moril 

maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis. 

7. Mbah Tjuk Subhan Sulkhan kakek saya dan keluarga besar saya tercinta  

yang selalu mensupport  saya supaya skripsi ini dapat segera selesai. 

8. Kedua adik tercinta saya Isyna Nailis Sa’adah dan Marsa Aulia Rahma 

yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan oleh penulis. 

9. Teman dan Sahabat seperjuangan selama melewati masa perkuliahan baik 

suka maupun duka, penyemangat dalam menyusun skripsi ini Etrika, Ipil, 

Uzi, Ely Sus, Erin, Elsa terimakasih banyak sudah menjadi temanku selama 

ini serta teman sekos blok d 480 riris,rina dan ekik yang menerima keluh 

kesahku dan selalu mensupport dalam menyelesaikan skripsi ini . 

10. Teman sebimbingan saya selama ini ermawati, dyah, elyria, elhafia, prisca 

yang selalu mensupport supaya skripsi ini dapat segera selesai tepat waktu. 

11. Sahabatku sejak SD Ida dan Luluk yang selalu menyemangati serta tak lupa 

orang terkasih yang memberikan kasih sayang dan dukungan yang tak 

terhingga dalam mendukung menyelesaikan skripsi serta pihak – pihak 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam 

penyusunan skripsi ini.   

Wassalamu’alaikum Wr. Wb  

 

 

Semarang , 24 September  2018 

Penulis 

 

 

Eni Sulistiyani 

 

 

 


