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Saya yang bertandatangan dibawah ini : 

Nama  : Tika Suryani 

NIM  : 31401204282 

Fakultas  : Ekonomi 

Jurusan : Akuntansi 

Dengan ini saya menyatakan, skripsi yang saya ajukan dengan judul 

“PengaruhKepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan 

Perubahan Peraturan Perpajakan PPh Dividen Terhadap Kebijakan 

Pembayaran Dividen” 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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MOTTO  

 

 

“Maka nikmat Tuhan-mu yang manakah yang kamu dustakan?” 

(Q.S. Ar-Rahman : 13) 

 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu 

telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 

berharap.” 

(QS. Al-Insyirah : 6-8) 

 

 

“watak tak bisa dibentuk dengan cara mudah dan hanya diam. Hanya 

dengan mengalami ujian dan kesulitan, jiwa akan dikuatkan, visi akan 

dijernihkan dan sukses akan diraih.” 

(Hellen Keller) 

 

“orang-orang hebat dibidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 

terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih 

suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu 

inspirasi.” 

(Ernest Newman) 

“If you fall a thousand times, stand up millions of times because you 

do not know how close you are to success” 

(anonym) 

“waktu seperti sungai, kamu tidak bisa menyentuh air yang sama 

untuk kedua kalinya” 

(anonym) 
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Kegagalan bukanlah sesuatu yang harus disesali maupun 

dipersalahkan, tapi pahamilah bahwa sesungguhnya dari 

kegagalan banyak sekali introspeksi yang 

dinampakkannya.Maka dari itu jangan pantang menyerah, 

lakukan dengan kesungguhan dan ketekunan. Insyaallah, 

Allah akan memberi kemudahan. Yakinlah bahwa setiap 

kegagalan itu pasti akan dibalas dengan kemuliaan yang 

setara dengan itu. Itu PASTI !!jika tidak di waktu ini, maka 

diwaktu yang lain. 

(Penulis) 

 

 

 

 

 

To be a success, you must have powerful of idealisme and strength of 

character. Be diligent, hard working, pray to Allah. Doing the best for the 

best. Responsibility and be professional. 

(Penulis) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

 

Ucapan terimakasih kepersembahkan kepada Allah SWT, atas segala 

karunia dan limpahan nikmat-Nya. 

Skripsi  ini kupersembahkan untuk: 

 Bapak  dan ibu tercinta 

yang selalu memberikan doa, 

kasih sayang dan cinta yang 

terus mengalir tanpa hentinya 

 kedua adik tersayang 

yang selalu menjadi 

penyemangat dalam hidupku 

 Keluaraga besar 

Terimakasih atas segala 

dukungan  

 Semua sahabat dan teman-

temanAlmamater 

tercintaUNISSULA 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nyasehingga  

penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian skripsi dengan judul 

“PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN 

INSTITUSIONAL, PERUBAHAN PERATURAN PERPAJAKAN PPH 

DIVIDEN TERHADAP KEBIJAKAN PEMBAYARAN DIVIDEN”dapat 

terselesaikan dengan baik. Usulan penelitian skripsi ini disusun dalam rangka 

memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S1 pada Fakultas 

Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan usulan penelitian 

Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari 

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

terima kasih kepada : 

1. Ibu Dr. Olivia Fachrunnisa, SE, MSi selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Bapak Imam Setijawan, SE, M.S.Ak, Akt selaku dosen pembimbing yang 

telah meluangkan waktu dan dengan kesabaran memberikan bimbingan 

serta arahan yang sangat bermanfaat, sehingga usulan penelitian Skripsi ini 

dapat terselesaikan dengan baik. 

3. Bapak Agus Sobari,SE,MSi dan Bu Dra.Hj.Alifah Ratnawati, MM  yang 

telah membantu saya membimbing dalam hal pengolahan data. 
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4. Bapak Dr. Kiryanto,Msi,Akt selaku dosen wali yang banyak membantu 

penulis dalam kegiatan akademis selama menempuh studi di Fakultas 

Ekonomi Universtas Islam Sultan Agung Semarang  

5. Bapak Rustam Hanafi, SE, MSc, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang diberikan 

kepada penulis. 

7. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan baik 

moral maupun materilserta memberikan perhatian, nasihat, semangat, dan 

kasih sayang. Semoga Allah selalu memuliakan kalian semua, Amin 

Yarobbal Alamin. Terimakasih atas kepercayaan yang telah kalian 

berikan, aku janji akan selalu memberikan yang terbaik dan selalu 

menjadi kebanggaan kalian. 

8. Kedua adikku tersayang, Iklil dan Putra yang menjadi penyemangatku. 

Doakan kakak ya dek supaya sukses dan bisa membantu kalian dalam 

menempuh pendidikan tinggi, kakan akan selalu berusaha menjadi kakak 

yang terbaik buat kalian. 

9. Buat semua keluarga besarku di rumah, mbah kakung & mbah putri, pak 

de & bu de, pak lek & bu lek, mbak nur, mbak nanda dan saudara-saudara 

ku yang tidak bisa aku sebutin satu-satu, terimakasih atas semua dukungan 

yang telah kalian berikan. Aku sangat beruntung sekali mempunyai 

keluarga besar seperti kalian. 
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10. Para Sahabat : Atik Lestari & Iga Nobelia S.P terimakasih karena kalian 

selalu menjadi sahabat terbaik ku, aku pasti akan selalu merindukan 

kebersamaan kita yang selalu bertiga belajar bareng kemana-mana sama2 

sampai dijuluki “tiga serangkai”, “trio cupu”, “keong racun”. 

11. Buat teman – teman U9 terima kasih untuk persahabatan, kebersamaan, 

keseruan, inspirasi, motivasi nya selama ini. Semoga kita dapat 

menggapai kesuksesan bersama, Amin Yarobbal Alamin. 

12. Seluruh teman-teman Akuntansi angkatan 2012, terima kasih untuk 

kebersamaan, kekompakan, dan kekeluargaan selama duduk di bangku 

kuliah. 

13. Para sahabat di kosan(Mbak Lia yang selalu aku repotin kalau buat 

struktur penulisan makalah , Mbak Ita, Mbak Nanik, Enyik, Naning) yang 

sudah seperti saudara-saudara perempuan ku dan keluarga kedua bagiku 

yang membawa keceriaan dan selalu menghiburku. Terimakasih semua. 

14. Buat adik-adik yang pernah diasisteni, terimakasih selalu memperhatikan 

kakak dalam mengajar, kita sama-sama belajar dan menjadi pengalaman 

yang tak terlupakan bisa berdiskusi dengan kalian. Buat semua adik 

tingkat, SEMANGAT ya ngerjain skripsinya. 

15. Seluruh staf karyawan tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Sulta Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang terbaik 

kepada mahasiswa. 
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16. Semua pihak yang telah membantu namun tidak bisa penulis sebutkan satu 

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.Semoga usulan penelitian 

skripsi ini bisa bermanfaat, juga dapat memberikan tambahan informasi 

bagi pihak yang membutuhkan. 

 

Semarang, 11 November 2015 
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