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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh. 

Alhamdulillahirabbil’alamin,  Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah 

SWT atas segala karunia dan hidayah-Nya serta kasih sayangnya  kepada penulis. 

Shalawat beriringkan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pengaruh Pemahaman 

Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan Serta Transparansi Dalam Pajak 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Pekanbaru Tampan.”. Guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

menguji ujian komprehensive guna memperoleh gelar sarjana lengkap pada 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri 

Sulthan Syarif Kasim Riau. 

 Skripsi ini saya persembahkan khusus untuk orang tua saya tercinta yang 

telah membesarkan, menjaga, mendidik, dan memotivasi dengan penuh kasih 

sayang, serta bantuan materi dan doa yang tak terhingga kepada penulis, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik. Selama 

penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu 

penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimaksih kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, akal dan nikmat 

menjalani kehidupan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
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3. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Dr. Mahendra Romus 

Ph.d beserta ibu/Bapak Wakil Dekan I, II, III. 

4. Bapak Dony Martias SE, MM, AK, Selaku ketua jurusan dan dosen 

pembimbing yang telah banyak membantu saya selama ini sehingga dpt 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak Andri Novius, SE, M.Si.Ak, Selaku dosen pembimbing yang 

dengan kemurahan hati telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, 

serta waktu yang diluangkan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

6. Bapak dan ibu dosen selaku staf pengajar yang telah memberikan ilmunya 

kepada penulis selama masa perkuliahan. Semoga ilmu yang diberikan 

bermanfaat bagi penulis. 

7. Adek tersayang Tomi ardiansyah dan Irham Ramadhan yang tak bosan 

mendoakan penulis dan memberikan motivasi kepada penulis. 

8. Adinda Amalia Firmansyah, yang selalu memberi support dan semangat 

agar penulis tidak putus asa dan senantiasa membantu penulis, yang tak 

bosan dan lelah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.  

9. Kakak tersayang Wahyu Lestari, yang selalu memberi motivasi dan juga 

senantiasa membantu penulis. 

10. Sahabat-sahabat seperjuangan, Hadi Kamal, Adrian Erik, M. Peris, Wahid 

Firdaus, Nurfitri yang tak bosan menyemangati dan mengerti akan 

keadaan penulis. 
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11. Untuk teman-teman akuntansi khususnya konsentrasi pajak yang tidak bisa 

penulis sebutkan namanya satu persatu. Semoga silaturahmi kita selalu 

terjaga. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 

menghrapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dan bermanfaat 

dari berbagai pihak. Semua masukkan tersebut akan penulis jadikan sebagai 

motivator untuk berkarya lebih baik lagi di masa akn datng. Akhir kata, semoga 

skripsi ini memberikan manfaat dalam dunia pendidikan tentunya dan para 

pembaca. Amin ya rabbal’lamin 

 

 


