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KATA PENGANTAR 

 السَّالَمُ  َعلَْیُكمْ  َوَرْحَمةُ  هللاِ  َوبََرَكاتُھُ 

 

Alhamdulillahirabbilalamin penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan 

rahmat, dan hidayahnya kepada penulis. Dan Shalawat beriring salam kepada Nabi Besar 

Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“PENGARUH PEMAHAMAN, KESADARAN, TINGKAT PENDIDIKAN DAN 

SOSIALISASI TERHADAP KEPATUHAN PELAKU UMKM DI PEKANBARU 

DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN(PERATURAN 

PEMERINTAH NO 46 TAHUN 2013) Pada KPP Pratama Tampan 

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis 

dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada ayahanda Petrus Purba dan ibunda 

Raminah br Barus. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, do’a, dan inspirasi serta 

dukungan yang selama ini tercurah kepada penulis. Dan terima kasih juga buat saudara 

penulis Rosdiana Purba, Buma Purba, Riang Cahyo Utomo, Yanti Maryana, Marcel 

Nathanael Utomo yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa untuk keberhasilan 

penulis selama ini. 
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Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk 

itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta staf. 

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

UIN SUSKA RIAU beserta staf. 

3. Bapak Dony Martias SE, MM Selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Strata-1 

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

yang telah memberikan pengarahan-pengarahan kepada penulis. 

4. Ibu Desrir Miftah, SE. MM, Ak. Selaku Pembimbing Akademis dan Seketaris Jurusan 

Program Studi Akuntansi Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu penulis. 

5. Ibu Hesty Wulandari, SE, M.Sc, Ak  selaku Pembimbing Konsultasi Skripsi yang telah 

meluangkan waktu serta memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk 

menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. 

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU 

yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan 

penyusunan skripsi ini. 

7. Terima kasih untuk keluarga ku tercinta yang selalu mendoakan supaya skripsi ini 

berjalan dengan lancar dan tak bosan–bosannya memberikan semangat dan dorongan 

kepada penulis agar segera mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.  

8. Yang teristimewa, Kepada Fransiska Sri Windy Sinuraya sebagai seseorang teristimewa 

dalam hidup saya, yang mana tidak henti-hentinya telah membantu dan memberikan 

dukungan selama proses pengerjaan skripsi ini hingga selesai. 

9. Special thanks kepada sahabatku, Fiqi Arfianda, Ari Yuda Saputra, Lovia Sari, Ari Ade 

Putra, Hadi, Syahrul, Andri Anggrian, Agus Setiawan,yang selalu memberikan saran, 
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masukan, motivasi dan semangat serta selalu menemani penulis dalam proses penyusunan 

skripsi ini dari awal hingga akhir. 

10. Terima kasih  juga untuk teman-teman Akuntansi lokal F dan Akuntansi konsentrasi 

Pajak seperjuangan, penulis merasa bahagia bisa mengenal kalian semua, dimana kalian 

semua telah memberikan dorongan dan semangat yang sangat berarti kepada penulis 

dalam penyelesaian skripsi ini.Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis 

dan pembaca sekalian. 

11. Terima kasih juga buat teman-teman Melky Sitepu, Musa Simamora, Markus Sitepu, Eva 

Simangunsong, Jonni Marganda, Fidwin Purba, Hendra Damanik, Anggraini Eka, Meytre 

Febrina, Anissa Febrina, Detti Parwina, Nelva Gusman, Rabhiatul, Yanti, Rahman, Arfan, 

Deantika, Selly, Musnika, Mella, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu, penulis merasa bahagia bisa mengenal kalian semua, dimana kalian semua telah 

memberikan dorongan  dan semangat yang sangat berarti kepada pemulis dalam 

penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan 

pembaca sekalian. 

12. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi 

ini. Semoga semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan menjadi amal baik serta 

mendapat balasan dari Allah SWT. 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat 

kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan 

berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan 

penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. 

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Amin yaa 

Rabbal ’Alamiin.. 

Pekanbaru,   Oktober 2016 
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