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Saya yang bertandatangan dibawah ini :  

Nama  : Atik Lestari 

NIM  : 31401204307 

Fakultas  : Ekonomi 

Jurusan : Akuntansi 

Dengan ini saya menyatakan, skripsi yang saya ajukan dengan judul “Dampak 

International Financial Reporting Standards (IFRS) Terhadap Penghindaran 

Pajak (Tax Avoidance) ” merupakan hasil karya sendiri, tidak terdapat karya 

yang diterbitkan atau ditulis orang lain, kecuali yang terdapat dalam daftar 

pustaka. 

Skripsi ini adalah milik saya, segala kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini 

adalah tanggungjawab saya. 
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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau 

menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta 

berkurang jika dibelanjakan tetapi ilmu bertambah jika dibelanjakan 

(Saidina Ali Bin Abi Talib)” 

“Kesuksesan lebih diukur dari rintanganyang berhasil diatasi seseorang saat 

berusaha mencapai kesuksesan dari pada posisi yang telah diraihnya dalam 

kehdupan (Booker T. Washington)” 

“Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan maka kamu tidak 

akan pernah memilikinya. Jika kamu tidak bertanya maka jawabannya 

adalah tidak. jika kamu tidak melangkah maju maka kamu akan selalu 

ditempat yang sama (Nora Robert)” 

“Rancang tujuan, pegang tujuan, fakus, Bertanggung jawab, Disiplin, jujur, 

kerja keras untuk mencapai tujuan dengan jalan yang kita ambil dan 

hargailah waktu. Sebuah proses tidak akan mendustai hasil yang 

didapatkan” 

 

 

 

Karya ini kupersembahkan untuk: 

 Ayah (alm) dan ibu tercinta 

 Mbah kakung, mbah putri, kedua om, dan 

kedua adik tersayang 

 Kakak yang selalu mendukung dan 

mengingatkanku 

 Semua sahabat dan teman-teman 

 Almamater tercinta UNISSULA  
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semua, Amin. 

7. Kakak terimakasih selalu mendengar keluhanku, memberi semangat dan 
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persatu, terima kasih atas doa dan dukungan sekecil apapun yang kalian 

berikan. 

Penulis menyadari bahwa penulisan Usulan Penelitian Skripsi ini 

masih banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Dan semoga usulan skripsi 

ini bisa bermanfaat, juga dapat memberikan tambahan informasi bagi 

pihak yang membutuhkan. 
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