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MOTTO

“Al of our dreams can come true, if we have the courage to pursue them”
(Walt Disney)

"Alah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya"
(Qs. Al-Baqarah: 286)

"Karunia Alah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu
pengetahuan”
(Ali Bin Abi Thalib)
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Alah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Perencanaan Pajak,
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guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program
Sarjana (S1), Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam
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Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam
skripsi ini, sehingga perlu adanya kritik dan saran yang membangun sangat
penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari. Namun demikian, penulis
berharap hasil skripsi ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.
Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 Agustus 2019
Penulis,

(Noor Azqia Isna Fauzia)
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