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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan

sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah

hendaknya kau berharap.”

(Q.S. Al-Insyirah: 7-8)

“If you can’t fly, then run, if you can’t run, then walk, if you can’t walk,

then crawl, but whatever you do, you have to keep moving forward.”

-Martin Luther King Jr.

Karya ini kupersembahkan untuk:

Bapak, ibu, dan kakak tercinta

Semua sahabat dan teman-teman
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa

melimpahkan rahmat, rizki, dan karunia-Nya, serta salam semoga terlimpahkan

kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga para

sahabat, dan para pengikutnya. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadirat Allah

SWT, karena hanya dengan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga

saya dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Penghindaran Pajak

terhadap Biaya Hutang dengan Komite Audit sebagai Variabel Pemoderasi”

sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat banyak pihak yang berperan

memberikan bimbingan, arahan, saran dan kritik, serta semangat sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan

kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Bapak Rustam Hanafi, SE, MSc, Akt, CA selaku ketua jurusan akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

3. Bapak Sutapa, S.E., M.Si, Akt., CA selaku dosen wali yang dengan baik

menjadi dosen wali bagi mahasiswanya selama di masa perkuliahan di

kampus..
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4. Ibu Maya Indriastuti, S.E, M.Si, AK, CA selaku dosen pembimbing yang

telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan,

dan bantuan selama pengerjaan skripsi yang sangat bermanfaat, semoga

Ibu sehat dan diberikan rizki-Nya selalu.

5. Seluruh dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu dan

pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis,

6. Bapak Bambang Sulistyawan dan Ibu Utami Budiarti selaku orang tua

penulis yang selalu memberi kasih sayang, pelajaran hidup, ilmu, serta doa

yang selalu menyertai di setiap langkah kedua putranya. Terimakasih atas

semua yang engkau berikan, semoga Allah SWT selalu melimpahkan

rahmat dan hidayah-Nya.

7. Rizka Griyamardira Ramadan selaku kakak penulis yang selalu

menginspirasi dan mengingatkan penulis untuk belajar dan menjaga orang

tua di rumah dengan baik.

8. HMJA dan BEM FE Unissula. Terimakasih atas pembelajaran dan

pengalaman berharga yang diberikan serta kepada segenap pengurus dari

Presiden, Sekjen, Bendahara, Kadiv, Sekretaris Kadiv, anggota tiap divisi

terimakasih atas rasa kekeluargaan, persaudaraan dan pertemanan yang

saling mendorong dan memotivasi untuk menjadi lebih baik bersama-

sama. Sukses!

9. Mahasiswa Kelas U9 yang nggak ada duanya apalagi tiga, yang kompak

nggak kompak, terimakasih atas kebersamaan kuliah yang selalu

memunculkan semangat ujian dan lulus bareng pada beberapa moment.
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10. Teman yang selalu menyediakan waktunya untuk selalu membantu saya di

tiap proses penulisan skripsi ini, semoga segala urusannya dilancarkan.

Aamiin YRA.

11. Teman jaman dari SD, SMP, SMA yang masih guyub berkabar dan

bercerita, entah kapan nanti.. sukses selalu.

12. Teman komunitas luar kampus yang selalu sharing bermacam-macam hal

yang membuka pembelajaran dan pandangan baru.

13. Seluruh biro tata usaha yang terlibat dalam proses administrasi selama

perkuliahan.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang

telah membantu. Semoga apa yang selalu kita yakini, cita-citakan, dan

perjuangkan diridHoi, menjadi lelah yang selalu berbuah bahagia dan bermanfaat

bagi banyak orang.

Wassalamualaikum wr. wb.

Semarang, Maret 2016

Penulis

Qodrat Singgih Juwanda


