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KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil‘alamiin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam

yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya berupa ilmu, kesabaran,  kesehatan

dan optimisme sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi Penelitian dengan

judul “Analisis Penerapan Tax Amnesty Periode 1 dan 2 Tahun 2016 dalam Rangka

Meningkatkan Penerimaan Pajak (Study Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Pekanbaru Tampan)”dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa penulis

kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan kaum muslimin,

semoga kita senantiasa tetap istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan penulis dalam

penyelesaian Proposal Penelitian ini, oleh karena itu tentulah terdapat kekurangan

dan kejanggalan serta memerlukan kritik yang bersifat membangun demi

kesempurnaan stugas akhir ini.

Akhirnya penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak

yang telah membantu, semoga menjadi amal soleh dan semoga tugas akhir ini

bermanfaat untuk kita semua. Amiinya Rabbal’alamin

Dalam penulisan, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan

dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan penulis

mengucapkan terimakasih kepada:

1. Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada Ayahanda Zulkifli dan

Ibunda Demistawerni selaku orang tua penulis tercinta yang tiada henti-
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hentinya selalu memberikan doa, rasa kasih sayang yang besar tiada terbalas,

ketulusan cinta mulia dan pengorbanan yang luar biasa, serta terus mendukung

penulis baik moril maupun materil dan memotivasi penulis agar menjadi

seorang Sarjana yang berkualitas dan berkarakter. Sehingga penulis dapat

menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini dengan baik dan sempurna.

2. Bapak Prof. DR. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN SUSKA Riau beserta

staff yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menimba

ilmu di bangku perkuliahan UIN SUSKA Riau.

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

Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau.

4. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.SI selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 Fakultas

Ekonomi dan Ilmu Sosial.

5. Ibu Harkaneri SE.AK, M.S.A selaku Penasehat Akademik yang telah banyak

memberikan motivasi selama kuliah.

6. Bapak Alchudri, SE, MM. CPA. AK selaku Dosen Pembimbing Proposal dan

Skripsi yang telah memberikan saran, dukungan dan arahan dalam

menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Proses

penyelesaian yang sangat panjang menempa pribadi saya untuk lebih

termotivasi menyelesaikan penelitian skripsi dengan sempurna dan penuh

semangat menggali sumber sumber ilmu demi terciptanya kualitas dan

kuantitas karakter pribadi Sarjana lulusan UIN SUSKA Riau.
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7. Seluruh Dosen dan Pegawai yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan

kepada penulis dan memberikan pelayanan selama menuntut ilmu di Fakultas

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

8. Bg Hiqmah Aprilliando yang telah membantu saya dari Proposal sampai

dengan Skripsi.

9. Adek saya tercinta Novita Yulanda, Yuni Arti Zulmita, Deni Febrianto, Dina

Febriani.

10. Thiansi Irmatika tercinta yang selalu sabar menunggu dan selalu mengasih saya

semangat dari awal perkuliahan sampai dengan menyelesaikan Skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat terbaikku Fadhly Azhari, Patudu dan Warga Sawang lainnya.

12. Sahabat-sahabat aku dirantau Ericson Oktorandesta, Nanda Syahputra, Winda

Nur Mentari, Putri Septiana, Fajar Rahmat, Rahmad Hidayat, Gusnaldi, Giat

Metri, Bryan Syahputra, dan sahabat lainnya yang tidak disebutkan semuanya.

13. Terimakasih juga untuk Nisrifal Mardhiyah yang telah membantu saya dalam

menyelesaikan dan mengoreksi Skripsi saya.

14. Dan terimakasih juga buat sahabat di grub Family Jaman Now. Nicho

Fernandes, Melodhy, Khairuzan, Edi Tarra, Nar, Nenes, dan Yusuf Maulana.

15. Dan terimakasih juga untuk semua keluarga KKN (Lembah Dusun Gading).

Pekanbaru, 13 maret 2017

Penulis,

Rinaldy Arfiadno
NIM. 11373100459


