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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum’ Wr. Wb. 

 Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis 

panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat 

dan kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul “Persepsi Wajib Pajak Badan Terhadap Penggunaan 

Surat Pemberitahuan Elektronik (E-SPT) (Studi Pada KPP Pratama 

Tampan Pekanbaru)” sebagai salah satu  persyaratan menyelesaikan pendidikan 

Strata 1 (S1) Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan 

kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah islam, 

pembawa syafaat bagi umatnya dihari akhir nanti. 

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak mengalami 

hambatan serta rintangan, namun berkat doa, bimbingan, dukungan semangat dan 

bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Untuk itu secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya 

kepada: 

1. Terimakasih kepada Ayahanda Eddy Syafrul dan alm. Ibunda Suparmi 

yang sangat penulis sayangi, cintai, hormati dan banggakan, terima 

kasih yang tak terhingga untuk segala do’a yang tak pernah berhenti. 

Terimakasih atas segala doa, motivasi, semangat dan dukungan yang 
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telah membawa penulis untuk sampai pada tahapan perkuliahan dan 

menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin,S.Ag., M.Ag. selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

4. Bapak Nasrullah Djamil, SE.,M.Si,Ak, CA selaku Ketua Program Studi 

S1  Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Bapak Dr. Mulia Sosiady, SE, MM, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing 

skripsi yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing 

dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta serta memberikan saran 

kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak Ibu dan Seluruh Dosen dan Karyawan serta Staf Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk memberikan 

ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan untuk menggapai cita-

cita. 

7. Terimakasih untuk saudara/i yang penulis sayangi, Angga Prananta 

Silnando dan Ratih Melisa Prihantini yang senantiasa memberikan doa 

dan dukungan kepada penulis sehingga penulis diberikan kelancaran 

hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. 
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8. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Setiap jerih payah dan do’a yang kita lakukan pasti akan membuahkan hasil, 

jika kita sadar akan nikmat Allah untuk setiap makhluk-Nya. Akhirnya kepada 

Allah SWT saya memohon ampun dan memanjatkan do’a semoga diberi limpahan 

rahmat, hidayah dan murah rezeki serta memberi kemudahan bagi kita dalam 

semua dalam melaksanakan kebaikan dan amal shaleh. Amin. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

Pekanbaru, 2 Agustus 2018 

Penulis 
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