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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

 

Motto dalam hidup saya: 

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil” 

(Man Jadda Wajada) 

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 

penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 

(Al-Baqarah:153) 

“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) 

“Jadilah seperti karang di lautan yang selalu kuat meskipun terus dihantam 

ombak dan lakukanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk 

orang lain, karena hidup tidak abadi” 

 

 

 

 

Skripsi ini saya persembahkan untuk: 

 Allah SWT yang selalu memberikan 

kemudahan untuk saya dan menjadikan 

saya orang yang berpengetahuan 

 Ayah dan Ibu yang ada dikampung 

halaman tak henti-hentinya mendoakan 

dan mendukung saya 

 Bang Rahman, Dek Fita Rudiansyah, 

dan Dek Mustika yang saya cintai 

 Bapak Pembimbing dan Ibu Dosen FE 

yang telah memberikan ilmu, kasih 

sayang dan perhatiannya 

 Teman-teman FE Akuntansi semuanya  
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Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang melimpahkan 

rahmat, hidayah dan berkahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP 

MANAJEMEN PAJAK” (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015). Skripsi ini disusun sebagai 

salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan 

baik tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan serta do’a dari berbagai pihak 

selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis hendak 

menyampaikan terima kasih kepada: 

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

UNISSULA. 
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wali yang dengan sabar selalu memberikan masukan, semangat dan 

koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

3. Bpk. Rustam Hanafi, SE, M.Sc., Akt selaku ketua jurusan S1 Akuntansi 
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Ekonomi yang tidak dapat disebutkan  satu persatu yang telah membantu 

penulis selama proses kuliah di FE tercinta ini. 

6. Kelurga tercinta: Bapak, Mama, dan ke tiga kakakku yang selalu 

menyemangati dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung 

maupun dengan melalui do’a. 

7.  Sahabat-sahabat ku yang selalu menjadi inspirasi dan pemberi semangat : 

Fiki Bin Rungga, Ramadhan Lutfi Najib, Fahri Idhofi, Ridho Aditya 
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dan semua sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya. 

Semoga Allah berkenan membalas budi baik bagi semua pihak yang 

memberikan bantuan, motivasi, bimbingan, dan petunjuk kepada penulis, 

sehingga skripsi ini dapat tersusun. Akhir kata penulis semoga hasil penulisan ini 

dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. 
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Penulis, 
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