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KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa 

melimpahkan rahmat dah karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pemahaman, Ketegasan Sanksi 

Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kewajiban 

Pelaporan Perpajakan Pengusaha Ukm Di Wilayah Pekanbaru”. Shalawat 

serta salam tidak lupa penulis sampaikan buat Rasulullah SAW yang telah 

membimbing umat manusia kejalan yang benar. 

Merupakan suatu ketenangan dan kebahagiaan bagi penulis, ketika penulis 

mampu mencurahkan segenap tenaga, kemampuan dan dana untuk menyelesaikan 

skripsi ini. Penulis memohon kepada Allah SWT semoga hasil karya tulis ini 

memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan dunia pendidikan serta dikalangan 

mahasiswa akuntansi khususnya. 

Penulis sepenuhnya menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

baik dari materi pembahasan maupun dari tata bahasanya karna keterbatasan ilmu 

pengetahuan yang penulis miliki. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai 

syarat untuk  menyelesaikan program serjana (S1) Jurusan Akutansi Fakultas 

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

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat banyak pihak yang berperan 

memberikan bimbingan, saran, kritik serta semangat yang luar biasa sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. 
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 Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga 

kepada: 

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu 

melindungiku, memberikan jalan kemudahan, ilmu dan pemahaman serta 

nikmat-nikmat Nya yang takterduga melalui berbagai jalan. 

2. Orang tua tercinta ayahanda Darmis dan ibunda Zubaidah yang tiada henti-

hentinya yang selalu memberkan doa, semangat, rasa kasih dan sayang, 

ketulusan cinta dan mendukung peneliti baik secara moril dan materil 

sehingga penulis dapat menyelesaikan semua proses perkuliahan dengan 

lancar. Skripsi ini penulis sembahkan khusus kepada kedua orang tua 

penulis, Ayahanda dan ibundaku tercinta. 

3. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said, HM, M.Ag, MM, selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

5. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si, AK, CA, selaku Ketua Jurusan 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Bapak Khairil Henry, SE, M.Si, Ak, selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu serta memberikan arahan dan masukan agar skripsi ini 

terselesaikan dengan baik. 
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7. Ibu Nelsi Arisandy, SE, M. Ak, selaku Penasehat Akademisi yang telah 

memberikan motivasi kepada penulis selama perkuliahan. 

8. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu kepada penulis 

selama duduk di bangku perkuliahan. 

9. Segenap karyawan dan tatausaha Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau yang telah sabar dan ikhlas telah membantu penulis dalam 

segala hal urusan di kampus. 

10. Terima kasih segenap saudaraku adek-adekku Muslim, Rajunda Sari dan 

Ibnu Sanusi serta sahabat terdekatku Laradea Marifni yang slalu membantu 

dan memberikan pengajaran tentang SPSS kepada penulis dalam 

penyusunan skripsi ini dan selalu berharap yang terbaik untuk penulis. 

11. Sahabat seperjuanganku Tato SE, Tio, Dani, Jay Jr SE, Rama dan Keluarga 

Kos Inuman  serta teman-teman Akuntansi 2014, lokal Accounting A 14 dan 

Tax Accounting A 14 yang selalu memberi dukungan kepada penulis. 

12. Semua keluarga  KKN Desa Koto Kari khususnya Dita Miranda,  Rayyan 

Erik Sandi dan Imam khoeruddin dan sahabat-sahabat Koto Kari khususnya 

Rhudi Kholinchon dan Fahri Kurniwan (Cuan) terima kasih atas dukungan 

dan semangat teman-teman selama berjalan Kuliah Kerja Nyata tersebut. 

13. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang 

tidak bias penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih untuk segalanya. 

Semoga Allah SWT dengan ridho-Nya membelaskan segala kebaikan 

dengan pahala yang berlipat ganda untuk mereka. Penulis sadar bahwa penulisan 
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skripsi ini masih jauh dari kata sempurna untuk itu saran dan kritik membangun 

sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Penulis mohon maaf 

apabila dalam penelitian skripsi ini terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan 

pengetahuan penulis. 

 

 

Pekanbaru, 02 November  2018 

 

Darma Agus Putra 

              NIM. 11473102401 

 

 

 

 

 

 


