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MOTTO dan PERSEMBAHAN 
 
 

“man jadda wajada, wa man zara’a hasada, wa man yatthid yanjah” 
 

“Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri 
yangmengubah nasib ataukeadaan yang ada pada dirinya” 

(QS Ar-Ra’d 11) 
 “Jadi diri sendiri karena tidak ada yang bisa melakukan lebih baik dari diri kita 

sendiri”. 
(Franklin D. Roosevelt) 

 
 
 
Skripsi ini kupersembahkan untuk yang  
Tercinta : 
 Ayahanda (Maskhun) dan Ibunda (Sri Endarwati) 
 kakak-kakak ku (Totok dan Windi) (Lisa dan Hasan) 
 Adik ku (Fina) 
 
 
  



 

KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat 
dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian skripsi 
yang berjudul : 

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN CORPORATE 
SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK 

Usulan penelitian skripsi ini adalah salah satu persyaratan untuk mencapai 
gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Program Studi Akuntansi. Penulisan usulan 
penelitian skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, doa dan dukungan dari 
berbagai pihak, maka penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada :  
1. Ibu Olivia Fachrunnisa , SE, M.Si, PhD. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 
2. Ibu Dr. Winarsih, SE, M,Si. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) 
Semarang. 

3. Bapak Dr. Kiryanto, SE, M.Si., Akt, CA Selaku Dosen Pembimbing yang 
telah meluangkan waktu dalam membimbing dan mengarahkan penulis 
hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

4. Bapak Judi Budiman, SE, Akt. Selaku Dosen Wali  yang telah memberi 
semangat dan motivasi dalam proses penulisan usulan penelitian skripsi 
ini. 

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 
(UNISSULA) Semarang. Yang telah memberikan bekal berupa 
pengetahuan sebagai pedoman dalam penyusunan skripsi ini.  



6. Bapak dan Ibu Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam 
Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Yang telah membantu dalam 
administrasi dan kegiatan yang diadakan oleh akademik. 

7. Keluarga tercinta. Bapak dan Ibu yang telah membesarkan, mendidik dan 
bekerja keras untuk memenuhi semua hal yang diberikan kepada penulis, 
serta kakak-adik penulis yang telah menjadi kakak-adik yang baik, semoga 
Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya, memberi kesehatan dan 
rizki serta keselamatan dunia maupun akhirat. 

8. Sahabat terbaikku: Akbar, Atho’, Asep, Rezki, Arga, Reza, Bina, dan 
teman-teman yang tak bisa disebutkan. Terimakasih telah memberiku 
semangat, pengalaman, membuatku mengerti bahwa dunia dan pikiran itu 
luas melebihi apapun. 

9. Seseorang special yang selalu memberi dukungan dan semangat juga 
perhatiannya sampai sekarang kepada penulis, semoga amal dan 
perbuatannya diberikan balasan yang berlipat ganda di dunia dan akhirat. 

10. Teman-temanku Jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung 
(UNISSULA) Semarang Angkatan 2013. 

11. Semua pihak yang membantu dalam penyusunan usulan penelitian skripsi 
ini.  
Penulisan usulan penelitian skripsi ini tentunya tak lepas dari kekurangan, 

maka penulis mengharapkan kritik dan saran agar penelitian ini dapat lebih 
sempurna. Peneliti juga memohon maaf apabila dalam penulisan usulan penelitian 
skripsi ini terdapat kesalahan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis. 
Semoga penelitian ini dapat bermanfaat di masa depan. 

Semarang, 5 September 2017 
Peneliti, 

 
Andika Pratama 


