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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA SKRIPSI
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :
Nama

: Natalia Revianka Adrianti

NIM

: 17.05.52.0035

Program Studi : S1-Akuntansi
Menyatakan bahwa SKRIPSI yang saya susun dengan judul :
PENGARUH PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PAJAK, SISTEM
PERPAJAKAN,
KEADILAN
PAJAK,
SANKSI
PERPAJAKAN,
KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PERSEPSI PENGGELAPAN
PAJAK (TAX EVASION) (STUDI EMPIRIS PADA UMKM DI WILAYAH
KOTA SEMARANG), tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang
lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat
atau simbol yang menunjukkan gagasan, 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 saya ambil
dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.
Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak,
dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil
tulisan saya sendiri itu. Bila kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan
tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran
saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan hasil
ujian skripsi ini.

Semarang,
Yang menyatakan,
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HALAMAN MOTTO
Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu.
(1 Petrus 5:7)

Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada
Tuhan! (Yeremia 17:7)

Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab Aku ini
Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan
memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.
(Yesaya 41:10)
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HALAMAN PERSEMBAHAN
Skripsi ini dapat terselesaikan karena anugerah dan rahmat dari Tuhan
Yesus Kristus serta support dan semangat yang telah diberikan oleh berbagai
pihak. Oleh karena itu, penulis akan mempersembahkan skripsi ini kepada
berbagai pihak tersebut dan selain itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih
yang sebanyak-banyaknya kepada :
1. Papa Leonardus Antok Arianto dan Mama Irene Artawardani yang selalu
memberikan support dan semangat dalam penulis menyelesaikan skripsi
ini.
2. Ignatius Agung Wisnuwardhana yang selalu membantu penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar Triwahyunto (Eyang Yohana Subarti, Keluarga Bude
Dhani, Bude Antik, Mb. Mey) dan keluarga besar Soedarman (Pakde
bude semua) yang selalu memberikan semangat dan mensupport penulis
dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat semua (Olivia, Adel, Mustika, Lenny, Nike, Bima, Susi,
Hesti, Irwin, Risky Fitri, Tiffany, Vaya, dan semua teman-teman
seperjuangan) yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi
dan berjuang bersama penulis dari semester 1.
Semoga Tuhan Yesus Kristus membalas kebaikan dan ketulusan kepada
semua pihak tersebut dan semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberikan
berkat melimpah dan sukacita kepada semua. Amin

Semarang,

Natalia Revianka A

vi

KATA PENGANTAR
Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas rahmat, anugerah, dan
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang
berjudul : “PENGARUH PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PAJAK,
SISTEM

PERPAJAKAN,

KEADILAN

PAJAK,

SANKSI

PERPAJAKAN,

KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PERSEPSI PENGGELAPAN PAJAK
(TAX EVASION) (STUDI EMPIRIS PADA UMKM DI WILAYAH KOTA
SEMARANG)” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan
dalam meraih derajat Gelar Sarjana Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomika dan
Bisnis Universitas Stikubank Semarang.
Penelitian ini dilakukan dengan cara studi empiris pada wajib pajak
orang pribadi yang memiliki UMKM di wilayah Kota Semarang. Dalam proses
penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ungkapan
terima kasih kepada beberapa pihak yang membantu penulis dalam kelancaran
penyusunan skripsi penelitian ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang
sebesar-besarnya kepada :
1. Ibu Dr. Euis Soliha, S.E., M.Si selaku dekan Fakultas Ekonomika dan
Bisnis Universitas Stkubank (UNISBANK) Semarang yang telah
memberikan kesempatan dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Cahyani Nuswandari, SE., M.Si., Ak selaku ketua program studi S1Akuntansi Universitas Stkubank (UNISBANK) Semarang.
3. Bapak Djoko Wahyudi, SE, M.M. , Ak selaku dosen pembimbing yang
telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran demi membimbing serta
memberikan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Achmad Badjuri, S.E., M.Si., A.kt selaku dosen penguji I, yang
telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan saran
serta masukkan kepada penulis dalam memperbaiki skripsi ini.
5. Ibu R. Meita Oktaviani, SE, M.Si, Ak, CA, Asean CPA selaku dosen
penguji II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan
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memberikan saran serta masukkan kepada penulis dalam memperbaiki
skripsi ini.
6. Bapak/Ibu pemilik UMKM di Kota Semarang, yang bersedia membantu
saya dengan cara menjadi responden dalam skripsi ini.

Semarang
Penyusun
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