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PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   : Yunita Alfiana 

Nim   : 3.14.012.0.4392 

Jurusan  : Akuntansi 

Fakultas  : Ekonomi 

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “PENGARUH GOOD 

CORPORATE GOVERNANCE ,  CORPORATE SOSIAL 

RESPONSIBILITYDAN KEPEMILIKAN KELUARGA  TERHADAP 

TINDAKAN PAJAK AGRESIF ” dan diajukan untuk diuji pada tanggal 14 

Maret 2016 adalah hasil karya saya. 

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi 

ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil 

dengan cara mengambil atau meniru kalimat atau simbol yang menunjukkan 

gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya aku seolah-olah 

sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat  bagian atau keseluruhan 

tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa 

memberikan pengakuan pada penulis aslinya. 

Saya bersedia menarik skripsi yang saya ajukan, apabila terbukti bahwa 

saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain yang  seolah-

olah tulisan sendiri. Dan saya bersedia bila gelar dan ijasah yang diberikan 

universitas dibatalkan. 

Semarang,  7  Maret 2016 

Yang memberi pernyataan 

 

          Yunita Alfiana 
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MOTTO dan PERSEMBAHAN 

“Allah tidak akan mengubah nasib seseorang apabila mereka tidak 

mengubah nasibnyasendiri”. 

(QS. Ar-Raq: 11) 

Rasulullah SAW bersabda : 

"Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan pada kebaikan dan 

kebaikan itu mengantarkan ke surga. Sesungguhnya seseorang 

yang senantiasa berkata jujur hingga dia disebut sebagai "shiddiq" 

dan sesungguhnya dusta itu mengantarkan pada kejahatan dan 

kejahatan itu mengantarkan ke neraka. Sesungguhnya seseorang 

yang senantiasa berdusta dia akan dituliskan di sisi Allah SWT 

sebagai "kadzdzab" (sang pendusta)". 

(HR. Bukhari dan Muslim) 

“Ketika kamu (masih) menghamba pada ketakutan, maka kita 

memperpanjang barisan perbudakan.” 

(Albert Einstein) 

 

Skripsi ini ku persembahkan untuk: 

Bapak, ibu, dan adikku tercinta 

Kekasih dan sahabat-sahabatku tersayang 

Terima kasih untuk dukungan, motivasi, dan doa 

yang senantiasa mengiringi setiap langkahku 

You’re the greatest gift that God ever gave 

Thank you for being a part of you all 

Love you… 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul 

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE , CORPORATE SOSIAL 

RESPONSIBILITY DAN KEPEMILIKAN KELUARGA TERHADAP 

TINDAKAN PAJAK AGRESIF dapat diselesaikan dengan baik. 

Usulan penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh 

gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak 

mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai 

pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi 

tersebut dapat diatasi. Untuk itu peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan 

penghargaan kepada : 

1. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D., Selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi 

2. Bapak Rustam Hanafi, SE., M.Sc., Akt.,CA Selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

3. Ibu Luluk Muhimatul Ifada, SE, M.Si., Selaku Dosen Wali 

4. Bapak Hendri Setyawan, SE., MPA. Selaku dosen pembimbing yang telah 

dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran 

memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat 

berharga kepada peneliti selama menyusun skripsi. 
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5. Bapak  dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 

6. Seluruh Staf  Pengelola Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang senantiasa memberikan pelayan yang baik selama ini. 

7. Kedua orang tua peneliti, Ayah dan Ibu  yang senantiasa mendo’akan, 

memberikan motivasi, semangat serta kasih sayang kepada peneliti hingga 

peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga peneliti selalu dapat 

menjadi anak yang terbaik dan berbakti kepada orang tua, serta selalu dapat 

membanggakan orang tua. 

8. Adikku tersayang Yuliana Alfianti yang selalu mendoakan dari jauh dan 

memberikan semangat peneliti. 

9. Aris Dwi Rohmanto, seseorang yang selalu berada disamping peneliti selama 

peneliti menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas semangat yang selalu 

diberikan kepada penulis, do’a yang selalu dipanjatkan untuk peneliti, serta 

kasih sayang yang diberikan kepada peneliti. Terima kasih guru, sahabat, 

teman,. Terima kasih 

10. Sahabat-sahabatku Ema Novi, Fifi Ulfi, Vita Eva, Arinta, Era, Aristya, Silvi, 

Datul, Bayi, Sinyo, Deni yang selalu ada ketika peneliti susah maupun 

senang, yang selalu menggila bersama peneliti, yang selalu berbagi kisah dan 

kasih selama masa perkuliahan, yang selalu unik dan tak terlupakan, dan 

selalu menjadi sahabat terbaik untuk peneliti. I’ll miss you guys !! 

11. Teman-teman BEM FE Unissula seperjuangan meraih gelar S.E Erlian 

Andriani, Lailatul Rohiyah, Annisa Nur Baiti, Handini Aprilia, Nilal 
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Munaa,Vita Eva Liana, M.Irfan Wahab, Rudi Agusman, Atthiyatul Maula, 

DimasSaputra, Qodrat Singgih Juanda, Arinta Dwi Ghassani, dan seluruh 

keluarga BEM FE 2015/2016 yang selalu mendukung, memberi support 

kepada peneliti. Terima kasih atas pengalaman suka maupun duka, support, 

kasih sayang dan do’a yang kalian berikan kepada peneliti. Kalian teman-

teman yang hebat ! 

12. Teman-teman Akuntansi angkatan 2012 terimakasih atas motivasi dan 

kebaikan kalian selama ini. 

13. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah 

membantu dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini. 

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini 

masih banyak kekurangan, untuk itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun untuk kesempurnaan penulisan ini. Peneliti juga memohon maaf 

apabila dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini terdapat kesalahan, 

mengingat keterbatasan pengetahuan peneliti. 

Semarang,  7 Maret  2016 

Peneliti, 

 

Yunita Alfiana 

 

  


