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KATA PENGANTAR 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

Assalamu’alaikum warahmatulla wabarakaatuh 

Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu 

bagi-Nya. Saya bersaksi pula Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan Rasul-

Nya. 

Segenap rasa syukur dan sujud kepada Allah SWT atas selesainya 

penulisan skripsi yang berjudul “PENGARUH TAX AMNESTY, 

PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN 

KETEGASAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB 

PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BENGKALIS”, yang 

disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana 

(S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim. Dalam proses penyusunan hingga skripsi ini dapat 

diselesaikan, penulis telah mendapatkan banyak batuan, bimbingan dan dukungan 

dari berbagai sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada 

kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:  

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

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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3. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau 

4. Ibu Desrir Miftah, SE, MM.Ak selaku Pembimbing Akademis yang telah 

memberikan bimbingan selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Ibu Aras Aira, SE, M.Ak,  selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa 

membimbing dengan ikhlas dan sabar, yang telah meluangkan banyak 

waktu dalam memberikan pengarahan dan motivasi sejak awal sampai 

terselesainya skripsi  ini. 

6. Tim penguji peneliti, Bapak Drs. H. Almasri, M.Si, Bapak Dr. Mulia 

Sosiady,SE. MM, Ak, CA, dan Ibu Ari Nurwahidah, SE, MM yang telah 

meluangkan waktu untuk memperbaiki, dan mendiskusikan kekurangan 

yang ada dalam skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan 

baik 

7. Seluruh dosen pengajar, staf, serta karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan sebagai dasar penulis untuk menyusun 

skripsi ini. 

8. Petugas Pajak di DJP Riau dan di KPP Pratama Bengkalis yang telah 

memberikan saya izin riset. 

9. Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan saya dan memberikan 

semangat serta motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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10. Kedua adik saya tersayang Sri Nurul Wahyuni dan Fikri Four Husen yang 

selalu memberikan doa dan semangat. 

11. Sahabat saya  di kost Putri Miranti, Ulfah, Putri, Melly, Manda, Rara, Uci 

dan Merry yang selalu menghibur disela- sela menyusun skripsi. Semoga 

kita selalu dalam lindungan Allah. 

12. Sahabat - sahabat SMA saya, Putri, Lisa, Wulan, Ratu, Fatma, Jaya, Sarah, 

Maya, Priska  yang selalu memberi semangat dan saling mendoakan, 

semoga kita bisa bersahabat didunia dan akhirat  

13. Sahabat – sahabat saya selama masa perkuliahan, Dini, Riska, Ella, Acid, 

Risda, Ayi, Sandra, Dino dan Alul. Terimakasih untuk canda dan tawanya, 

semoga kita tetap bersahabat sampai diakhirat. 

14. Sahabat – sahabat saya di COAR, selalu ada untuk saya dimanapun dan 

kapanpun. Semoga persahabatan kita selalu indah. 

15. Wulan Gusmaulita teman menyelesaikan skripsi, teman seperjuangan dari 

awal mengajukan judul skripsi dan sampai saat ini. Terimakasih tidak 

hanya menjadi partner skripsi tetapi juga menjadi sahabat yang selalu ada. 

Semoga semua rencana kita terlaksana dan semoga persahabatan kita 

sampai akhirat. 

16. Teman-teman Akuntansi kelas I angkatan 2014 yang selama 5 semester 

belajar bersama dan teman-teman Akuntansi konsentrasi Perpajakan kelas 

C yang selama 2 semester belajar bersama, terima kasih atas kerjasamanya 

selama ini, saya senang bisa bertemu orang-orang hebat seperti kalian, 

semoga kita menemukan jalan kesuksesan kita masing-masing. 
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17. Serta teman-teman dan pihak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu 

persatu. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan semua pihak tersebut 

diatas, skripsi ini tidak akan pernah terselesaikan dengan baik dan penulis 

menyampaikan pengahargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi berbagai 

pihak selama ini seraya berdoa semoga amal baiknya dibalas Allah SWT. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, namun demikian penulis berharap semoga hasil penelitian ini 

dapat bermanfaat baik bagi almamater khususnya dan masyarakat akademik pada 

umumnya.  

Wassalamualaikum warahmatulla wabarakaatuh  

Pekanbaru,  15 April  2018 

    Penulis, 

 

 

Buselvi One Putri 

Nim.11473205814 

 


