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Akademis Tentang Penggelapan Pajak (Studi Pada Lingkungan Perguruan 

Tinggi)”. Adapun skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mendapat 

gelar sarjana pada Jurusan Akuntansi di STIE Malangkuçeçwara Malang. Penulis 

menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak 

kekurangan, baik dari segi pembahasan dan penyusunannya. Untuk itu penulis 

sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan bermanfaat 

untuk penulis di waktu yang akan datang. Penulis juga menyadari skripsi ini tidak 

dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, bimbingan serta kebersamaan yang 

telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, 

penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Tuhan Yesus yang selalu menyertai, memberi kekuatan, mendengarkan 
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selama penyelesaian skripsi ini. 

3. Bapak Drs. Bunyamin, MM, Ph. D, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi (STIE) Malangkuçeçwara Malang. 

4. Bapak Drs. Aminul Amin, MM, CPAI, selaku dosen pembimbing yang 

telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga, saran, semangat dan kritik untuk 

keberhasilan skripsi ini. 

5. Ibu Dra. RR. Widanarni Pudjiastuti, Ak., Msi., CA, selaku ketua Jurusan 

Akuntansi. 

6. Bapak Drs. M. Soedarman, MM, Ak, CA selaku dosen wali yang telah 

membantu penulis memberikan masukan-masukan terhadap masalah 

perkuliahan selama di STIE Malangkuçeçwara Malang. 



vii 

 

 

“PERSEPSI MASYARAKAT AKADEMIS TENTANG PENGGELAPAN PAJAK 
(STUDI PADA LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI)” 

Author: Yuli Kristiani NPK: A. 2013.1.32310 
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pengetahuan yang berharga kepada penulis. 

8. Seluruh staff dan karyawan yang membantu selama penulis menjalani 
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berguna bagi penulis. 
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doa dalam penyelesaian skripsi ini. 
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