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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 “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, 

Religiosity dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP 

Pratama Tampan Pekanbaru)” 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, 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 T. Syamsuddin 

Lahagu yang menjadikan penulis bersemangat dalam menyelesaikan perkuliahan 

serta mengajarkan agar tetap bertahan dalam kondisi apapun, terimakasih ayah 

atas kasih sayang, dukungan serta do‟a yang selama ini ayah berikan, semoga ini 

semua membuat ayah bangga begitu juga Ibunda Nurlaily J. dengan ucapan 

terimakasih atas segala cinta, kasih, sayang, do‟a serta dukungannya yang selama 
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ini tercurah kepada penulis, begitu juga kepada ananda M.Sulthan Nur Cholis 

Lahagu yang selalu menyemangati kakaknya dan membuat bahagia atas 

kehadirannya di kehidupan ini. 

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. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Mahendra Romus, Sp, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Ibu Ikhwani Ratna, S.E, M.Si. Ak selaku Ketua Jurusan Program Studi 

Akuntansi S1. 

4. Ibu Nelsi Arisandi, S.E, selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Akuntansi 

S1. 

5. Ibu Rimet, S.E, MM. Ak, selaku Pembimbing Akademik yang telah 

membimbing selama proses akademik. 

6. Bapak Khairil Henry, SE, M.Si. Ak selaku Dosen Pembimbing skripsi yang 

telah memberikan bimbingan dan pengarahan pada penyusunan skripsi ini. 

7. Bapak Andi Irfan, SE, M.Sc, Ak dan Ibu Meri Sandora, SE, MM selaku 

dosen konsultasi selama proses penyelesaian skripsi. 
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8. Terimakasih 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. 

9. Terimakasih 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. 

10. Terimakasih juga buat seluruh keluarga besar Lahagu dan Umar, semoga 

penulis mampu menjadi apa yang diharapkan untuk meraih kesuksesan di 

masa depan. 

11. Semua teman-teman di kampus, terutama teman lokal Akuntansi K (Aktiva) 

dan juga teman Akuntansi Pajak B yang sama-sama berjuang selama 

perkuliahan demi kesuksesan bersama. 

12. Untuk teman KKN angkatan XL Desa Mentulik, Kec. Kampar Kiri Hilir 

Kab.Kampar, terimakasih atas semangat dan kerjasamanya selama KKN. 

13. Spesial untuk sahabatku Gesti Juli Nastasari, Riska Amelia, Anisa, Widya 

Wirandha, Hiqmah Apriliano, Iqbal Savitra, Rudi Ispiadi, Jayadi dan Ario 

terimakasih atas bantuan dan semangatnya selama ini dan terimakasih atas 

persahabatan yang telah dilalui bersama. 

14. Terimakasih juga buat kakakku Etika Muhsinah Lubis, yang telah banyak 

mendengarkan, membantu, mengarahkan dan juga memberikan motivasi 

kepada penulis. 
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15. Terimakasih tak terhingga juga kepada Ukhti Widia Nainggolan yang telah 

banyak membantu, dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini dari 

awal. 

16. Terimakasih juga buat pendengar setia atas semangat dan kasihnya Syahrial 

Saputra yang tak bosan-bosannya menemani penulis dalam situasi apapun. 

17. Terimakasih juga atas semangat dan kasihnya yang telah membuat penulis 

termotivasi untuk mengikuti langkah abangda, Syahri Ramadhan Siregar, 

Agus Fadhillah Sandi, Adil Selamat Lahagu dan Raja Hotlan Harahap dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

18. Dan buat anak-anak kos Balqis, terimakasih buat partisipasinya selama ini. 

19. 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,   Februari 2017 

Penulis, 

 

 

 

Lidya Permata Sari Lahagu 

 11373200009 


