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Penghindaran Pajak adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi 

dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan 

orang lain dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmih. 

Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiasi dari karya tulis 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto : 

• Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti 

mengajarkan - Unknown 

• Sedikit Mengeluh Banyak Bersyukur dan Selalu Semangat 

• Man Jadda Wa Jadda – Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan 

mendapatkan hasil 

• "Bila memiliki banyak harta, kita akan menjaga harta. Namun jika memiliki 

banyak ilmu, maka ilmu lah yang akan menjaga kita." -Aa Gym 

• "Barangsiapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan 

hinanya kebodohan sepanjang hidupnya." -Imam Syafi'i rahimahullah 

 

Persembahan : 

Skripsi ini saya persembahkan kepada : 

• Kedua orang tua saya, yang selalu mendukung dan memotivasi agar 

anaknya dapat bermanfaat bagi orang lain,  

• Untuk keluarga dan sahabat yang selalu memberikan semangat dalam 

bentuk apapun, 

• untuk dosen pembimbing saya Ibu Hj. Winarsih yang telah memberikan 

waktu dan pikirannya untuk membimbing dengan sabar dan sepenuh hati. 
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Semarang cabang Seroja yang senantiasa memberikan pelayanan yang baik 

selama ini. 
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yang telah diberikan. 
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