KATA PENGANTAR

Segala puji syukur hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Yang Maha
Pengasih dan Penyayang, karena berkat kasih karunia-Nya penulis sehat wal’afiat
hingga sampai saat ini dan diberi semangat dan kekuatan sehingga setelah melalui
berbagai hambatan penulisan tesis ini bisa terselesaikan. Tesis yang diberi judul
“Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Kepemilikan
Keluarga Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empris Pada Perusahaan
Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015)
dalam proses penyelesaiannya, penulis mendapat banyak bantuan dan bimbingan
dari berbagai pihak. Baik bapak/ ibu dosen maupun teman-teman mahasiswa
magister akuntansi, secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dari
hati yang paling tulus pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih
kepada:
1. Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas Mercu
Buana
2. Prof. Dr. Didik J. Rachbini selaku Direktur Pascasarjana Universitas
Mercu Buana
3. Ibu Dr. Hari Setiyawati,Ak.,M.Si.,CA, selaku Kaprodi Magister Akuntansi
Universitas Mercu Buana Jakarta.
4. Dr. Yudhi Herliansyah, SE., Ak., M.Si, CA, sebagai dosen pembimbing
pada tesis ini, yang telah berbagi ilmu sehingga tesis ini ada seperti
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sekarang ada. Terima kasih Pak, hanya Tuhanlah yang mampu
membalaskan itu semua.
5. Drs. Hadri Mulya., M.Si selaku ketua sidang penguji tesis.
6. Semua Bapak/ Ibu dosen di Magister Akuntansi Universitas Mercu
Buana Menteng, khususnya Ibu Dr. Istianingsih, M.S, Ak., CA., CSRS,
dan Bapak Dr. Harnovinsah, S.E., Ak., M.Si., CA, Terimaksih atas
teladan pengajarannya, semoga bisa penulis amalkan dalam kehidupan
seahri-hari.
7. Ibuku (M br. Barimbing) dan Bapaku (H. Sipahutar) di surga, tenanglah
dalam tidur panjangmu, disini anak-anakmu akan terus berusaha
menggapai cita menuju asa.
8. Ibu Repelita Sphtr, SPd.,M.Ikom, sebagai motivator, fasilitator, mentor
sekaligus kakakku tercintah.
9. Keluarga besarku dari Nassau, kita memang tidak selalu sependapat
dalam segala hal namun itu akan membuat kita untuk ‘saling menyadari’
akan pentingnya hidup dalam warna-warni yang beraneka yang pada
akhirnya akan membentuk simpony dalam kehidupan kita dimanapun
kita berada. Untuk Natalia S, Dorma S, Guntur S, kakak-kakaku
semoga karya ini menjadi sebagian penyulut asa dalam pencarian jati
diri kita ditengah-tengah keluarga besar natinya.
10. Axel Xavier Hasoloan Pakpahan “malaikat kecil” penyemangat dan
keceriaanku, gapailah masa depan yang gemilang dan ingat bahwa
pendidikan adalah modal menuju masa depan, “jadilah Berkat”.
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11. Jannes Pakpahan, SH. Suamiku (papa Axel) terima kasih atas bantuan
moral dan dukungannya.
12. Semua informan pada penulisan tesis ini, karena dukungan Bapak/ Ibu
tesis ini terselesaikan dengan tepat waktu. Semoga Yang Maha Pengasih
membalaskan semuanya.
13. Teman-teman seperjuangan yang selalu siap menjadi teman diskusi dan
pemberi sumbangan moril yang tiada terkira: Ulfatun Nikmah, Nency,
Nurhidayah Kasdi, Malam Ukur, Euis Komariah, Eleoni, Dibah, Heri,
Jufari, Jamot, Yusnidar, Iffa, dll.
14. Semua pihak yang namanya tidak mungkin disebut satu persatu yang
secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusinya
kepada penulis, sehingga tesis ini dapat dibuat sebagaimana sekarang
ada.
Akhir kata penulis mohon maaf

bila tesis ini masih jauh dari kata

sempurna. Bantuan dan sumbang saran dari pembaca sangat diharapkan, demi
perbaikan tesis ini, agar dikemudian hari bisa diwujudkan kedalam karya yang
lebih baik dan lebih nyata. Amin.
Jakarta,

Oktober 2017

Penulis
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