
PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN AKTIVITAS 

PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL TERHADAP KINERJA 

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DENGAN UKURAN 

PERUSAHAAN, PROFITABILITAS DAN LEVERAGE 

SEBAGAI VARIABEL KONTROL 

 

TESIS 

Diajukan sebagai persyaratan akademik untuk memperoleh 

gelar Magister Akuntansi 

 

 

Oleh : 

Chaberte Nathalie Valentine 

1357007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA 

PROGRAM PASCA SARJANA  

Terakreditasi B 

Keputusan BAN-PTNo.259/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XII/2013 

BANDUNG  

2017 



viii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan 

anugerahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengaruh 

Penghindaran Pajak dan Aktivitas Pertanggungjawaban sosial Terhadap Kinerja 

Perusahaan Pertambangan dengan Ukuran perusahaan, Profitabilitas dan Leverage 

sebagai Variabel Kontrol” dengan baik. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih 

memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna. Segala kritik dan saran yang 

membangun akan penulis terima dengan terbuka demi perbaikan dan untuk 

menambah wawasan penulis dimasa yang akan datang.  

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan hati, 

penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Ibu Dr Rapina, S.E., M.Si., Ak., CA selaku ketua program studi Magister 

Akuntansi Universitas Kristen Maranatha 

2. Bapak Dr. Arles P. Ompusunggu, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen 

Pembimbing yang membantu dan mengarahkan penulis dalam penyusunan 

tesis ini. 

3. Bapak Dr. Waluyo M.Sc., Ak dan Bapak Dr. Nur Hidayat, S.E., M,E., Ak., 

BKP selaku Dosen Penguji yang juga membantu memberikan masukan 

dalam penyusunan tesis ini.  

4. Segenap Dosen Program studi PPAk dan Magister Akuntansi Universitas 

Kristen Maranatha yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis 

selama proses pembelajaran di Magister Akuntansi. 

5. Kepada Orang Tua Terkasih, Papa Prof. Simon dan Mama Rosina. 

Terimakasih untuk dukungan dan doanya, terimakasih untuk tetap 

mendampingi penulis. Terkhusus untuk mama, terimakasih sudah berjuang 

hingga akhir dan telah “mengakhiri pertandingan” dengan baik. 

6. Kepada Saudara-Saudara Terkasih Kakak dan Abang (Kak Gita, Kak 

Garet, Kak Catherine dan Bang Edu, Bang Roni serta Bang Alex) yang 



ix 
 

selalu mendoakan dan mendukung penulis hingga akhirnya tesis ini bisa 

selesai.  

7. Kepada teman – teman PPAk dan Maksi terutama Florence dan Bang Joni 

yang tetap setia mendukung dan menemani penulis untuk menyelesaikan 

tesis ini, dan juga kepada Dewi teman seperjuangan hingga akhir sidang. 

8. Kepada Bapak Jul Seventa Tarigan selaku narasumber dari PT Adaro 

Energy Tbk. yang bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai dan 

juga Ibu Gemelli yang membantu untuk menjadwalkan dan membantu 

mengurus segala keperluan dalam proses wawancara. 

9. Kepada rekan-rekan di kantor (Tax Dept – Istana Group) yang 

memberikan doa serta dukungannya dan juga ijin cuti untuk penulis dapat 

menyelesaikan tesis ini. 

10. Kepada seluruh staf TU program studi Magister Akuntansi yang banyak 

membantu penulis dalam mengurus administrasi dalam perkuliahan 

maupun dalam persiapan - penyelesaian tesis. 

11. Kepada seluruh pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu 

atas dukungan dalam doa, semangat dan bantuan lainnya dalam 

penyusunan tesis ini.  

Akhir kata, semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih dan berkatNya 

kepada semua pihak atas semua kebaikan yang telah diberikan. Semoga tesis ini 

berguna dan dapat memberi nilai tambah serta wacana baru bagi semua pihak 

yang membacanya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai selalu. 

 

Bandung,   April 2017 

 

 

 

(Chaberte Nathalie Valentine) 


	1357007_Cover 1
	1357007_Cover 2

