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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum wr.wb. 

  Alhamdulillahirobbil’alamin puji syukur penulis ucapkan kepada Allah 

SWT atas segala berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Pemahaman 

Peraturan Perpajakan, Penerapan Sistem e-billing, dan Religiusitas terhadap 

Kemauan Membayar pajak (Studi pada WPOP yang melakukan kegiatan usaha 

dan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Tampan dan Senapelan 

Pekanbaru) walaupun dengan berbagai cobaan dan ujian selama proses pengerjaan 

skripsi ini. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa penulis sampaikan kepada 

junjungan kita Nabi Muhammad SAW semoga syafaatnya kita dapatkan di hari 

akhir kelak. 

  Skripsi ini diajukan dengan maksud untuk memenuhi syarat ujian akhir 

guna memperoleh gelar sarjana Strata-I pada program studi Akuntansi, Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan dan saran yang 

membangun bagi pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini, baik segi materi 

maupun penulisannya. 

  Skripsi ini penulis persembahkan kepada Papa dan Mama tercinta 

Kardinal dan Esmawati S.pd yang selalu menjadi motivasi utama bagi penulis 

untuk cepat merampungkan skripsi ini dan mengajarkan penulis untuk tetap 

bertahan dalam kondisi apapun, terimakasih atas setiap cinta, doa yang tak pernah 

putus, kasih sayang, dukungan, nasehat, serta motivasi yang selalu kalian berikan 
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kepada penulis, begitu juga kepada kakak serta adik perempuan penulis, Randini 

S.pd dan Diva Aprilia yang senantiasa memberikan semangat serta dukungan 

kepada penulis, kalian semua adalah anugerah luarbiasa yang Allah SWT pernah 

berikan dalam hidup ini. 

  Selama menyusun skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan 

dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini 

penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terimakasih yang ditujuka kepada: 

1. Bapak Prof. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Mahendra Romus, SP, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Program Studi 

Akuntansi S1. 

4. Ibu Nelsi Ariasandi, S,E, M.Si. Ak selaku Ketua Jurusan Program Studi 

Akuntansi S1. 

5. Ibu Roza linda, SE, MM selaku Pembimbing Akademik yang telah 

membimbing selama proses akademik. 

6. Bapak Khairil Hendry, SE, M.Si. Ak selaku pembimbing Skripsi yang telah 

banyak meluangkan waktu untuk bimbingan dan memberikan saran, masukan 

yang sangat berarti bagi penulis serta dorongan sehingga penelitian ini dapat 

terselesaikan. 
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7. Bapak/Ibu Dosen Akuntansi FEKONSOS Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasyim Riau yang telah banyak memberikan bekal ilmu, bimbingan 

dan motivasi kepada penulis selama di bangku perkuliahan. 

8. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar penulis yang sering bertanya 

kapan kamu wisuda khususnya kepada abang ipar saya M.Bobby 

Fadillah.S.T, berkat kalian semua penulis jadi lebih bersemangat dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

9. Sahabat-Sahabat ku Parashiiiittt, Arie, Defri, Hanafi, Khairani, Rezki, Satrio, 

Suci, Wibi, dan Wiwid  terimakasih untuk doa, motivasi, kesabaran, kasih 

sayang, dan semangat yang kalian berikan selama ini hingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

10. Sahabatku  Tiga Serangkai, Silvy dan  Haliza yang telah setia dan selalu 

menemani dan memberikan motivasi dari awal pertemuan hingga saat ini, 

serta teman-teman teristimewa Adelina, Nurtia Loviana, dan Maria ulfa yang 

selalu ada dan setia mendengarkan keluh kesah penulis,  kalian sungguh luar 

biasa. 

11. Teman saya shelly, terimakasih atas waktu-waktu berharga yang telah 

diluangkan selama 8 semester ini, terimakasih karna telah menjadi patner 

setia untuk meraih gelar SE bersama. 

12. Teman-teman KKN serta teman-teman PPL. 

13. Semua teman-teman seperjuanagn S1 Akuntansi angkatan 2014 terkhusus 

kepada kelas A akuntansi dan tim Ludo Of Teori Akuntansi yang 

memberikan hari-hari tak terlupakan selama masa perkuliahan ini. 
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14. Kepada keluarga besar sanggar Fondasi Fekonsos dan KBJ (Komunitas Bahu 

jalan), yang secara tidak langsung memberikan motivasi dan semangat untuk 

merampungkan skripsi ini. 

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Semoga Allah SWT membalas budi baik mereka atas bantuan dan 

bimbingan yang diberikan kepada penulis, serta melimpahkan rahmad dan 

hidayah-nya kepada kita, dan semoga kita semua dipertamukan di Syurganya 

Allah SWT kelak, amiin yaa Robbal’alamin. 

Pekanbaru, Maret 2018 

            Penulis  

 

Rahmadina 

                                                                              NIM.11473202101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


