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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikumwarahmatullahhiwabarakatuh 

Puji syukur penulis ucapkan kehadiratan Allah SWT yang senantiasa 

melimpahkan karunia, rahmat dan kesehatan, sehingga dengan rahmat dan 

kesehatan yang diberikan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan 

baik dan benar. 

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam, suri 

tauladan umat manusia, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. beliau adalah 

pelopor zaman jahiliyah menuju zaman ilmu pengetahuan. Semoga kita nantinya 

akan mendapatkan syafa’atnya kelak di yaumul kiyamah. Amin Allahuma Amin. 

Tugas akhir ini berjudul “ANALISIS PEROLEHAN TAX AMNESTY DI 

KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN”, adalah sebagai syarat untuk 

menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program 

Sarjana 1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada Ayahanda tercinta Imam 

Ghozali dan Ibunda Siti Munifah. Terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, doa 

dan inspirasi serta dukungan yang selama ini tercurah kepada penulis. Dan 

terimakasih juga kepada adik Ichwan Nurdiansyah 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 terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf. 

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

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

3. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

4. Ibu Hj. Elisanovi, SE, MM. Ak selaku Pembimbing Skripsi yang telah 

meluangkan waktu dan memberikan arahan dan masukan kepada 

penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak Drs. Alpizar, M.Si selaku Penasehat Akademis yang telah 

banyak memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan hingga 

selesainya penulisan skripsi ini. 

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 

memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan 

dan penyusunan skripsi ini. 

7. Seluruh pegawai KPP Pratama Pekanbaru Tampan, tempat penulis 

melakukan penelitian, yang telah membantu penulis untuk 
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mendapatkan data-data yang penulis butuhkan untuk penulisan skripsi 

ini. 

8. Yang spesial buat Nuzulul Romadhon yang selalu memberikan doa, 

support, dan motivasi maupun waktu untuk penulis, sehingga penulis 

bisa menyelesaikan skripsi ini. 

9. Seluruh sahabat-sahabatku sekaligus teman seperjuangan, Tri Astuti, 

Indriani, Anisa, Erma Minarti, Windy Defruzy Dan Dede Prayanti 

terimakasih atas kebersamaan slama ini, yang selalu memberikan 

support dan doa kepada penulis. 

10. Seluruh teman-teman Akuntansi S1 Lokal C, Tri Astuti, Indriani, 

Anisa, Erma Minarti, Windy Defruzy, Islah Ulyana, Dede Prayanti, 

Riska Wildia, Sari Khairunnisa, dan teman-teman angkatan 2013 yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan doa 

dan dukungannya kepada penulis. 

11. Seluruh teman-teman Akuntansi S1 Konsentrasi Perpajakan Lokal C. 

12. Untuk Bapak Yanto dan Ibu Yayuk, selaku orang tua pengganti bagi 

penulis di tempat penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata di Desa 

Gunung Mulya, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, yang 

telah memberikan banyak nasehat, masukan dan pelajaran berharga 

lainnya selama penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata di sana. 

13. Seluruh teman-teman KKN, Nurfahreza, Faijan Rambe, Pandi, Afrizal, 

Iki Aprianto, Yahdil, Winarti, Tri Astuti, Listiawati, Khoeriyah Muiz, 
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Dewi, Deby, Melda, terimakasih atas kebersamaannya dan 

kerjasamanya di tempat KKN. 

14. Semua pihak yang memberikan dukungan dan batuan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan, dan doa 

yang telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan 

balasan dari Allah SWT. 

 

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’alamin. 

 

 

Pekanbaru,   September 2017 
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