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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

“ Ilmu lebih utama daripada harta. Sebab ilmu warisan para nabi adapun 

harta adalah warisan Qorun, Firaun dan lainnya. Ilmu lebih utama dari 

harta karena ilmu itu menjaga kamu, kalau harta kamulah yang 

menjaganya.” 

         ( Ali bin Abi Thalib ) 

 

 

 

“Kesuksesan senantiasa membutuhkan pengalaman, kedisiplinan dan kerja 

keras, 

jika tidak takut untuk melakukan ketiga hal tersebut 

maka kesempatan hari ini akan menjadi lebih besar dari pada 

hari kemarin” 
 

 

 

 

Skripsi ini kupersembahkan untuk : 

 Bapak, Ibu, Adik dan seluruh keluarga besarku tercinta yang senantiasa 

berdoa untuk keberhasilanku dan terimakasih atas semua dorongan serta 

perhatian yang diberikan. 

 Dosen pembimbingku yang selalu menyempatkan waktunya 

membimbingku menyelesaikan skripsi. 

 Teman – temanku dan sedulurku semua yang selalu memberiku 

semangat dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillahirabbil’alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga  

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa 

tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai penerang 

kalbu bagi umatnya. Atas doa serta bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGARUH KOMPENSASI 

MANAJEMEN DAN REPUTASI AUDITOR  TERHADAP MANAJEMEN 

PAJAK” 

Tulisan ini lahir dalam bentuk sederhana dan masih jauh dari 

kesempurnaan. Tentunya terselesaikannya skripsi ini tidak luput dari jasa baik 

berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: 

1. Ibu Dr. 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. 

3. Ibu Maya Indriastuti, SE. M.Si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing yang 

selalu sabar memberikan arahan, pengetahuan serta motivasi sehingga pra 

skripsi ini dapat terselesaikan. 

4. Dr. Muhammad Ja’far S., SE, SSi, MSi, Ak, CA. selaku Dosen Wali yang 

telah memberi semangat dan motivasi dalam proses pengerjaan pra skripsi ini. 
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5. Bapak/Ibu Dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran terhadap 

perbaikan pra skripsi ini. 

6. Seluruh Dosen, staf dan karyawan tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. 

7. Ayah dan Ibu tercinta, adik dan semua keluarga yang telah memberikan do’a 

dan dukungannya baik moral maupun materiil, serta memberikan perhatian, 

nasehat, semangat, dan kasih sayang. Semoga Allah SWT selalu  menyayangi 

kalian semua, Amin. 

8. Seluruh teman-teman Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi 

Universitas Sultan Agung Semarang Angkatan 2013. 

9. Seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi dari awal hingga 

akhir, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dari 

kata sempurna, masih diperlukan saran dan kritik untuk membangun penyusunan 

yang baik. Semoga Skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi banyak pihak 

yang memerlukan. 

 

Semarang, 5 Maret 2019 

Penulis, 
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