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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto dalam hidup saya: 

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil” 

(Man Jadda Wajada) 

“Barang siapa yang bersabar maka akan beruntung” 

(Man Shabara Zhafira) 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan, maka apabila setelah 

selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 

lain dan  hanya kepada Allah SWT hendaklah kamu berharap” 

(Al- Insyirah: 6-8) 

“Ketika wajah ini penat memikirkan dunia maka berwudhulah, ketika tangan ini 

letih untuk meraih cita-cita maka bertakbirlah dan ketika pundak ini tak kuasa 

memikul amanah maka bersujudlah, agar kita teguh disaat yang lain runtuh dan 

agar tegar disaat yang lain terlempar” 

 

Skripsi ini saya persembahkan untuk: 

 Allah SWT yang selalu memberikan 

kemudahan untuk saya dan menjadikan 

saya orang yang berilmu 

 Ayah dan Ibu yang tak henti-hentinya 

mendoakan dan mendukung saya 

 Mas Deika, Dek Sania, dan Dek 

Wildan yang saya sayangi 

 Bapak dan Ibu Dosen FE yang telah 

memberikan ilmu dan kasih sayangnya 

 Teman-teman FE Akuntansi semuanya  



KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan 

rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

usulan penelitian pra skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan 

kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penerang kalbu bagi umatnya. Atas doa 

serta bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan usulan skripsi ini 

dengan judul “ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  BOOK TAX 

DIFFERENCES DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERSISTENSI 

LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK 

INDONESIA PERIODE TAHUN 2012-2014”. 

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dukungan 

dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan 

rasa terima kasih dengan tulus kepada : 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

2. Bapak Rustam Hanafi, SE., M.Sc., Akt., CA. selaku Ketua Jurusan Program 

Studi Akuntansi; 

3. Ibu Provita Wijayanti, SE. M.Si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing yang 

selalu sabar memberikan arahan, pengetahuan serta motivasi sehingga skripsi 

ini dapat terselesaikan; 

4. Sutapa, SE, M.Si., Akt, CA selaku Dosen Wali yang telah memberi semangat 

dan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini;     



5. Bapak/Ibu penguji yang telah memberikan kritik dan saran terhadap 

perbaikan skripsi ini; 

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis; 

7. Ayah dan Ibu tercinta, Mas Deika, Dek Sania, Dek Wildan dan semua 

keluarga yang telah memberikan do’a dan dukungannya; 

8. Sahabat-sahabatku yang selalu setia memberikan do’a serta dukungannya 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan; 

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

akhir, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Semoga seluruh bantuan , bimbingan serta dukungan yang telah diberikan 

kepada penulis tersebut mendapatkan pahala dari Allah SWT. Akhir kata, dengan 

segala kerendahan hati, penlis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

semua pembaca. 

 

Semarang, 5 Januari 2017 

         Peneliti 

 

                Nur Fadzilah 

 


