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KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi yang berjudul: “Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omzet, Kualitas

Pelayanan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris

Pada Pajak Restoran Di Duri)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan

Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini dapat terselesaikan

berkat banyak pihak yang berperan memberikan bimbingan, arahan, saran dan

kritik, serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada

waktunya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu

melindungiku, memberikan jalan kemudahan, ilmu dan pemahaman serta

nikmat-nikmat-Nya yang tidak terduga melalui berbagai jalan.

2. Orang tua tercinta Ayahanda Masni dan Ibunda Resmayenti terima kasih

untuk doa, kasih sayang, motivasi, nasehat, semangat, dorongan yang

selalu diberikan untuk membuat penulis menjadi orang yang lebih baik

lagi, untuk melakukan sesuatu yang berguna, membahagiakan, dan

membanggakan keluarga. Terimakasih atas segala yang ayahanda dan

ibunda berikan kepada penulis, terima kasih ibunda atas kesabaran dan

kesejukan yang ibunda berikan kepada penulis sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini.
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3. Abang-abang saya yaitu Masrizal, Zulfadli M, M Taufik, Putrawana dan

kakak saya Fatma Dewi yang sangat saya cintai dan saya sayangi yang

telah memberikan banyak motivasi dan nasehat untuk penulis sehingga

penulis lebih bersemangat lagi dalam mengerjakan skripsi ini.

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

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

6. Ibu Ikhwani Ratna SE, Msi, Ak, CA selaku ketua jurusan Akuntansi S1

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim.

7. Bapak Dr. Dony Matias, SE, MM yang telah menerima judul ini sehingga

bisa melanjutkan ke tahap skripsi yang telah selesai.

8. Bapak Khairil Henry, SE, M.si, Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah

memberikan ilmu, mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya

memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis, serta selalu sabar

menghadapi penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

9. Ibu Hj. Elisanovi, SE, MM, Ak, CA selaku Penasehat Akademis yang

telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi

ini.

10. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu kepada

penulis selama duduk di bangku kuliah dalam menuntut ilmu.
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11. Teman-teman seperjuangan sepenanggungan hingga menjadi pejuang

skripsi Wiwit Utami, Mayta, Angga, Anggi, Riko, Marina, Azizah, Raka,

Iqbal I, Iqbal A, Nadia, Tetty, Edo, Yusro yang selalu memberikan

masukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini semoga urusan kita

semua dipermudah dan diperlancar oleh Allah SWT.

12. Untuk para sahabat-sahabatku Maishy, Sucita Fegi, Imam, Reyhan, Ryan,

Rani dan adek kos Reza terima kasih telah memberikan dukungan dan

semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

13. Teman-teman Akuntansi Fekonsos UIN SUSKA RIAU angkatan 2013

terutama kelas Akuntansi F dan Akuntansi Perpajakan A, dan teman-

teman lainnya baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Terimakasih

telah menjadi teman yang baik, menjalin persahabatan baru dan juga

berbagi informasi bersama.

14. Terima kasih untuk teman-teman KKN Bukit Timah Kecamatan Dumai

Selatan Kabupaten Bengkalis, terimakasih atas dukungan, semangat dan

doanya.

15. Untuk Buk de dan Pak de angkringan ayam penyet yang selalu baik

kepada penulis dan sudah menganggap penulis seperti keluarga sendiri.

Semoga usaha ayam penyet Buk de dan Pakde selalu ramai dan semoga

sehat selalu.

16. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang

tidak bisa disebutkan satu per satu, terutama kepada Dosen Pembimbing

tidak resmi, terimakasih banyak untuk semua dukungan dan motivasinya.
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17. Untuk pegawai-pegawai pajak yang di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

terima kasih atas bantuannya dalam menyebarkan kuisioner, berkat

Bapak/Ibu penulis bias menyelesaikan penelitian untuk skripsi penulis

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna

untuk itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk

kesempurnaan penelitian ini. Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan

skripsi ini terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan

penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat

bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, 16 September 2017

Penulis
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