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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
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MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO
Saat hidup tak berjalan sesuai keinginanmu, ingatlah Alla pasti punya rencana
terbaik dibalik itu
Agar tidak mudah kecewa janganlah mengarapkan balasan kebaikan dari orang
lain, yakinlah setiap kebaikan pasti akan dibalas oleh Allah.
“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada
berputus dari rahmat Allah melainkan orang orang yang kufur”
[QS Yusuf : 87]
“Berdoalah kepada ku pastilah aku kabulkan untukmu”
[QS Al Mukmin : 60]

PERSEMBAHAN
“ Kepada ALLAH SWT yang senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran
dalam segala urusan ”
“ Kepada kedua orang tua dan kakak-kakak saya yang selalu mendoakan dan
memotivasi saya hingga saya bisa melewati ini semua.”
“Kepada teman-teman yang sudah membantu dan mendukung selama pembuatan
skripsi ini”
“Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan kalian dan memberkahi hidup
kalian serta memudahkan segala urusan. Aamiin Ya Allah. Aku sayang kalian”
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KATA PENGANTAR
Dengan mengucapan puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta bantuan bimbingan dari berbagai
macam pihak, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan pra skripsi ini
dengan judul “PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
(CSR), CAPITAL INTENSITY DAN PROFITABILITAS TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK”. Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai
pemenuhan salah satu syarat agar dapat menyelesaikan program S1 Jurusan
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik tanpa dukungan,
dorongan dan bimbingan serta do’a dari berbagai pihak selama penyusunan usulan
skripsi ini berlangsung. Oleh sebab itu penulis sangat berterima kasih pada :
1.

Ibu Dr. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas
Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2.

Ibu Dr. Dra. Winarsih, SE., M.Si, selaku Ketua Jurusan Program Studi
Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3.

Ibu Sri Dewi Wahyundaru, SE., M.Si, Ak., CA selaku dosen pembimbing
yang telah memberikan ilmu, saran dan nasihat serta dukungan sehingga Pra
Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4.

Kedua orang tuaku yang tak pernah henti memanjatkan doa serta selalu
memberikan kasih sayang dan dukungan selama ini.

5.

Kakek, nenek dan kakak-kakakku yang selalu menjadi penyemangat dan tak
pernah lelah untuk membantuku.
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6.

Sahabat-sahabatku cay, cyn, dema, dew, egi, tata, rika, nanda, nita, teti dst..
makasih udah baik sama aku dan untuk semua bantuannya. Pasti bakal rindu
kumpul bareng sama kalian semua. Lvyuuu.

7.

Sahabat-sahabatku rena, tika, dinda, laili, dan koya yang selalu memberiku
dukungan dan semangat dari jauh.

8.

Teman-teman kos blok F 78x terutama kak fifi, kak sulis, kak wulan, kak
nafi, yuli, azi, dwi, tante kos dan penghuni lainnya yang telah menjadi
keluarga kedua selama saya kuliah di Semarang.

9.

Teman-temanku angkatan 2015 dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan
satu persatu.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan pra skripsi ini masih terdapat

kekurangan karena keterbatasan-keterbatasan yang penulis miliki. Penulis juga
minta maaf apabila dalam penulisan pra skripsi ini masih terdapat kesalahan dan
kekurangan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 1 Maret 2019

Dyta Aprilia Kusuma Dewi
Penulis
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