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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

“Man Jadda Wajada. Barang siapa 

yang bersungguh-sungguh, ia akan 

berhasil. Dan bahwasannya seorang 

manusia tiada memperoleh selain apa 

yang telah diusahakannya.” (Q.S. An-

Najm 53:39) 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 

kemudahan, sesungguhnya sesudah 

kesulitan ada kemudahan” (QS Al 

Insyirah: 5 - 6) 

“Alone we are smart, together we are 

brilliant.” (Steven Anderson) 

“ Hari gini tidak bayar pajak. Apa kata 

dunia” (Dirjen Pajak) 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

Orang tua dan adek yang telah 

memberikan do’a, motivasi serta 

dukungan selama ini. 

 

Sahabat tersayang yang telah membantu 

dalam menyelesaikan tesis ini 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu’alikum Wr. Wb. 

Alhamdulillahi robbil ‘alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat 

Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 

judul “Analisis Antaseden dan Konsekuen Penerimaan Pajak di Negara AEoI 

(Automatic Exchange of Information)”. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi 

salah satu syarat untuk meyelesaikan program Magister Akuntansi di Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Indonesia. 

Selama proses penyusunan tesis ini penulis menyadari mendapatkan 

bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 

dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Allah SWT, yang telah memberikan segala nikmat, karunia dan ridho 

pada hambamu sehingga memiliki kekuatan untuk menyelesaikan tesis 

ini. 

2. Kedua orang tua tercinta Bapa H. Sarbaini S.E., M.M. dan Ibu Hj. 

Noor Aina S.PKP. yang tak henti-henti memberikan dukungan dan 

kasih sayangnya kepada penulis hingga saat ini. 

3. Bapak Dr. Mahmudi, SE., M.Si. Selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran memberikan 

bimbingan, kritikan, masukan, nasehat dan arahan yang sangat 

bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.  

4. Adek-adek tersayang, Muhammad Fuad Refki, Muhammad Amin 

Fahmi, dan Shofia Hayati,  yang telah memberikan do’a, dan semangat  

hingga akhir skripsi ini. Semoga kita bisa membanggakan kedua orang 

tua dan bermanfaat bagi banyak orang. 

5. Sahabat terbaik Rusny Istiqomah Sujono, yang telah banyak 

membantu, di repotkan dan memberikan doa selama proses penyusunan 

tesis ini hingga selesai. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikanmu. 
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Saya tak akan pernah bisa melupakan kebaikan km selama ini. Sekali lagi 

terimakasih banyak. 

6. Teman terbaik yang bahkan sudah  seperti saudara sendiri, Julio, Alvin, 

Angga, Alfian, Aziz,  Zain, Dias dan Erik. Terimakasih selama ini 

hampir empat tahun sudah  mao banyak direpotin dari MABA hingga 

tesis ini selesai. Sekali lagi terimakasih, kalian teman terbaik yang pernah 

aku temukan.  

7. Teman-teman dari “Brothers Over Form Family”, Alan, Arief Fahmi, 

Syahab, Dandhy, Dena, Dwi, Prof Eka, Icang, Imam, Mail, Ismun, 

Ozi, Aji, Raka, Romi, Said dan Ganda, terima kasih atas segala canda 

tawa, semangat dan pengalaman selama hampir 6 tahun peneliti 

menempuh pendidikan dari S-1 hingga S-2 disini. Mulai dari bahas hal-

hal yang nggak penting sampai serius sekalipun kalian tetap yang terbaik. 

Semoga pertemanan kita bisa abadi sampai kapanpun. 

8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu rekan kantor PT Saliman Riyanto Grub, 

terimakasih atas motivasi dan doa yang telah diberikan kepada peneliti 

sehingga Alhamdullilah tesis ini bisa terselesaikan. 

9. Teman-teman Akuntansi Magister Akuntansi UII Angkatan 2017 

dan semua pihak yang turut membantu peneliti dalam segala hal yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Semoga limpahan nikmat dan karunia Allah SWT selalu menyertai semua 

pihak yang telah membantu peneliti selama ini. Peneliti sadar bahwa tesis ini tidak 

terlepas dari kekurangan, maka dari itu saran, kritik dan masukan sangat peneliti 

harapkan dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini dan Semoga skripsi ini 
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bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan perkembangan 

ilmu pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan. 

 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 

 

 

Yogyakarta, 11 Oktober 2019 

Penulis 

 

 

 

Muhammad Azmi Akbar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


