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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jika Seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya

kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang

bermanfaat dan doa anak sholeh”(HR Muslim)

“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan

engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta

terhukum. Harta berkurang jika dibelanjakan tetapi ilmu

bertambah jika dibelanjakan (Saidina Ali Bin Abi Talib)”

Bermimpilah setinggi langit, setidaknya jika engkau terjatuh

engakau akan terjatuh diantara bintang-bintang (Pak Judi

Budiman)

Beranilahmencoba hal-halbaru, kegagalan adalah proses

menujukesuksesan. Belum pernah gagal berarti anda belum

mencoba hal-hal baru (aisec Indonesia)

‘”Hidup singkat jangan dipersingkat dengan hal-hal yang tidak

bermanfaat, Sukses di duniaharussukses di akhirat”

Karya ini kupersembahkan untuk:

 ALLAH SWT

 Ayah (alm) dan ibu tercinta

 Mbah putri, Kakak-Kakakku

 Semua sahabat dan teman-teman

 Almamater tercinta UNISSULA
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KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas

limpahan berkat, dan anugerah yang di berikan-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan usulan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Perbedaan

Tingkat Agresivitas Pajak Perusahaan Keluarga dan Non Keluarga”. Penulis

menyadari bahwa selama penyusunan usulan penelitian skripsi ini banyak

mendapat bimbingan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga

dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan

terimakasih kepada :

1. Ibu Olivia Fachrunnisa, SE, Msi, P.hd selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

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

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Dr. H. Kiryanto, SE, M.Si, Akt, CA selaku dosen pembimbing yang telah

memberikan perhatian serta meluangkan waktunya dengan sangat sabar

untuk memberikan bimbingan, motivasi, masukan-masukan, pengarahan

dan saran yang sangat berguna bagi penulis.

4. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam

Sultan Agung, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat

bermanfaat bagi penulis.

5. Keluarga besar tercinta terutama ibunda, alm.ayahanda, nenek, & kakek

tercinta atas curahan kasih sayang, untaian doa dan motivasi yang tiada

henti dan sangat besar yang tidak ternilai harganya bagi penulis.

Terimakasih atas semua yang telah engkau berikan, semoga Allah SWT

selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka.

6. Kakak Penulis, Ulil Albab, yang telah membiayai kuliah penulis di jenjang

S1 dan senantiasa memberikan semangat berbisnis, kuliah, motivasi dan

arahan selama ini.

7. Kakak Penulis, Rafikaraf Sanjani, SE, Akt, CA, yang selalu memberikan

motivasi , nasihat, dan doa selama ini.
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8. Kakak Ipar Penulis, Furi Khoirunnisa, S.Ud, yang selalu memberikan

semangat dan kebersamaan selama menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman dan sahabat dekat penulis: The Keong gengs (Muen, Moel,

Vita, Lailatul, Okky) Atik, Qodrat, Tika, Sayyaf, Sony, Adul, Aufa, Iit,
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teman-teman HMJ-A, teman-teman SAEC, teman-teman BEM FE

Unissula, dan teman-teman angkatan 2012 yang tidak dapat penulis
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12. Semua pihak lain yang telah membantu penyelesaian skripsi, yang tidak

dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik

yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi

semua pihak yang berkepentingan.
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