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Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III”. Skripsi ini 

adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana 

Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 
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2. Bapak Dr. Unti Ludigdo, SE, MSi, Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Terima kasih atas dukungan dan 
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6. Segenap Dosen dan Staff Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 
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atas semua kepercayaan yang telah diberikan. Semoga Tuhan selalu 

memberikan perlindungan kepada keluarga kita. 

8. Heriberthus Hari Sumarno, adik lelakiku yang lebih tepat disebut 

sahabatku. Terima kasih buat support dan doanya. Ayo sekarang giliranmu 

yang harus mulai menata kehidupan perkuliahanmu. Tunjukkan kalau 

kamu bisa dengan jalan yang sudah kamu pilih. 

9. Mas Nunung, Mbak Hesti dan Domi, keluargaku di Malang yang sangat 

menyenangkan. Terima kasih sudah mau direpoti, mendukungku, dan 

mengerti diriku yang bengal ini. 
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menyenangkan, selalu kutunggu petualangan berikutnya. Ayo teman-

teman segera melangkah dan kita tunjukkan pada mereka bahwa dunia 
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Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan karena pada dasarnya penulis adalah manusia biasa yang 

sewajarnya memiliki kekurangan, keterbatasan dan tidak pernah sempurna. Oleh 

karena itu penulis sangat berharap akan adanya masukan berupa saran dan kritik 
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