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MOTO DAN PERSEMBAHAN

I like to use the hard times in the past to motivate me today.

(Dwayne Johnson)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Bapak dan Ibu,

Keluarga dan sahabat, adekku vika puspita ventieridani,

clan FE UNISULA,#KOS BAJA

Yang terus menerus memberikan dukungan dan Doa

Hinggga skripsi ini selesai
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta salam semoga terlimpahkan kepada

junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga para sahabat, para

pengikutnya. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadirat Allah SWT, karena hanya

dengan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga saya dapat

menyelesaikan tugas Pra Skripsi yang berjudul “PENGARUH KARASTERISTIK

PERUSAHAAN,KONEKSI POLITIK, REFORMASI PERPAJAKAN DAN

KONVERGENSI IFRS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX

AVOIDANCE) (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di

Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2013)” sebagai salah satu syarat untuk

menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pra Skripsi ini dapat terselesaikan berkat banyak pihak yang berperan

memberikan bimbingan, arahan, saran dan kritik, serta semangat sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan

kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

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

UNISSULA yang telah memberikan segala ilmu, motivasi, nasehat, dan

bantuan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan

penulisan skripsi ini.
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2. Bapak Rustam Hanafi, SE, MSc., Akt. CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi

yang telah memberikan segala ilmu, motivasi, nasehat, dan bantuan yang

telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Bapak Rustam Hanafi, SE, MSc., Akt. CA selaku dosen pembimbing yang

dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, motivasi, semangat dan

koreksi sehingga pra skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Para Dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bekal ilmu

pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi

UNISSULA.

5. Kedua Orang Tua saya yang selalu mendukung dan memberikan semangat

serta tiada hentinya yang selalu mendoakan saya agar mendapatkan ilmu

yang bermanfaat dan menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat.

6. Teman-temanku yang sudah kompak dalam memotivasi satu sama lain.

7. Pihak-pihak yang dipandang berjasa dalam penulisan pra skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan

saran yang membangun bagi semua pihak, penulis harapkan demi perbaikan yang

berkelanjutan. Akhir kata, penulis berharap pra skripsi ini dapat bermanfaat bagi

semua pihak yang membutuhkan di kemudian hari. Terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb Semarang, 25 Januari 2016

Muchammad Nur Hidayat


