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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu

diperkenankan-Nya bagimu: “Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala

bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturutturut”

(QS Al Anfaal: 9)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah

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

lain. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(QS Alam Nasyrah: 6-9)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

 Bapak Ibu saya yang sangat banyak

memberikan bantuan moril, material,

arahan, dan selalu mendoakan

keberhasilan dan keselamatan selama

menempuh pendidikan.

 Adik-adikku tersayang terimakasih atas

pengertiannya

 Kamu tercinta terimakasih atas

semangat yang diberikan untukku

 Sahabat-sahabatku terimakasih atas

dukungannya

 Almamaterku
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KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas

berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan pra skripsi yang berjudul

“Pengaruh Profitabilitas, kepemilikan Keluarga, Dan Corporate Governance

Terhadap Penghindaraan Pajak Di Indonesia (Studi Kasus Pada Perusahaan Go

Public Sektor Property dan Real Estate pada tahun 2013)” dapat diselesaikan

dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan praskripsi ini banyak

mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai

pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi

tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan

penghargaan kepada :

1. Ibu Hj. Olifah Ratnawati, MM.. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas

Islam Sultan Agung Semarang.

2. Bapak Rustam Hanafi, SE, M.SC, Akt, selaku Ketua Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung

3. Bapak Hendri Setyawan, SE., MPA. Selaku dosen pembimbing yang telah

dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran

memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat

berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.
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4. Dr. Hj. Indri Kartika, M.Si., Akt.Selaku Dosen Wali

5. Bapak dan Ibu Staf Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan

Agung Semarang..

6. Kedua orang tua saya yang sangat banyak memberikan bantuan moril,

material, arahan, dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama

menempuh pendidikan.

7. Marzuki Akbar J. Dundu Terimakasih atas dukungan dan perhatiannya dan

selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi.

8. Kakak-kakak Terimakasih atas dukungan, arahan, bantuan, dan selalu ada

untuk penulis.

9. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebut satu per

satu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak

terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran

dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini

Semarang, Oktober 2015

ZintaYusticiah


