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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu‟alaikum wr. wb. 

Alhamdulillahirobbil „alamiin puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat 

Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

tugas akhir skripsi yang berjudul “PEMAHAMAN PERATURAN, KUALITAS 

PELAYANAN DAN TARIF PAJAK TERHADAP  KEPATUHAN WAJIB 

PAJAK UMKM” dengan baik. 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 S1, 

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 Ayahanda Suwardi dan Ibunda 

Sarinah  yang menjadikan penulis bersemangat dalam menyelesaikan perkuliahan 

serta mengajarkan agar tetap bertahan dalam kondisi apapun, terimakasih  atas 

kasih sayang, dukungan serta do‟a yang selama ini ayah dan bunda berikan, 

semoga ini semua membuat ayah dan bunda menjadi bangga. Dengan ucapan 

terima kasih atas segala cinta, kasih, sayang, do‟a serta dukungannya yang selama 

ini tercurah kepada penulis, begitu juga kepada kakak Winda Tania dan Kakak 

Yuni Rinia yang senanatiasa memberikan nasehat diri, baik itu untuk nasehat diri, 

jiwa atau sukma diri ataupun nasehat dalam lingkungan sosial, dan atas semua 

itulah menjadi hasil saat ini karena menjadi kunci dalam setiap langkah demi 
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langkah. Untuk ayah dan bunda nasehat-nasehat senantiasa ananda ingat dan 

senantiasa memperbaiki untuk lebih baik lagi baik itu dalam urusan duniawi 

maupun untuk urusan akherat, dan pesan yang senantiasa anaknda ingat ialah 

jangan pernah tinggalkan solat, perbanyak sholat malam, laksanakan sholat dhuha, 

jangan lupa setiap sholat mengaji, dan masih banyak lagi, dari itulah ananda yakin 

apa yang telah ananda lakukan saat ini menjadi kebahagiaan ayah dan bunda suatu 

saat nanti.  

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada 

semua pihak yang turut memberikan bantuan, petunjuk, bimbingan dan dorongan 

selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

terimakasih kepada: 

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

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

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

3. Bapak Nasrullah Djamil, S.E, M.Si. Ak selaku Ketua Jurusan Program Studi 

Akuntansi S1. 

4. Ibu Irien Violinda Anggriani, S.E, M.Si, selaku Pembimbing Akademik yang 

telah membimbing selama proses akademik. 

5. Bapak Khairil Henry, S.E, M.Si. Ak, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang 

telah memberikan bimbingan dan pengarahan pada penyusunan skripsi ini. 

6. Terima kasih atas bantuan Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik penulis 

selama perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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7. Terima kasih juga atas bantuan Bapak dan Ibu selaku Staf dan Pegawai yang 

telah membantu  penulis dalam mengurus segala surat yang diperlukan selama 

perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

8. Untuk keluarga besar Bagus wahyu Pribadi, Bude Sinah, Kang Samto, Paman 

Wandi, yang telah memberikan motivasi kepada penulis. 

9. Terimakasih Untuk teman TIM Perjuangan, khusus untuk Febri Suryadi SE, 

Ajie falnandho SE, Ahmad Lutfi Aziz SE, Yuniarni SE, Rahmadina SE, Abdul 

Ghofur SE dan semuanya yang telah memberikan suport dalam menyelesaikan 

skripsi ini.  

10. Semua teman-teman di kampus, terutama teman lokal Akuntansi E  dan juga 

teman Akuntansi Pajak A yang sama-sama berjuang selama perkuliahan demi 

kesuksesan bersama. 

11. Terimakasih buat semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu 

yang telah membantu penulis selama menyusun skripsi ini. 

Semoga Allah SWT membalas budi baik mereka atas bantuan dan 

bimbingan yang diberikan kepada penulis, serta melimpahkan rahmat dan 

hidayah-nya kepada kita semua, amiin yaa robbal „alamiin. 

 

Pekanbaru,   November  2018 

Penulis, 

 

 

Bagus wahyu Pribadi 

NIM.  11473102358 


