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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. 
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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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