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ABSTRAKSI

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MAHASISWA/I
MEMILIH JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PERPAJAKAN

PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Oleh :
Hafaz Hanafia

Penelitian ini dilakukan pada jurusan Administrasi Perpajakan pada
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial. Bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi mahasiswa/I
memilih jurusan Administrasi Perpajakan dan juga upaya yang dilakukan oleh
jurusan untuk meningkatkan peminat jurusan tersebut pada Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hipotesis yang diajukan dalam  penelitian ini
yaitu diduga fakor yang mempengaruhi minat mahasiswa/I memilih jurusan
Administrasi Perpajakan adalah faktor kebudayaan, sosial, pribadi dan psikologi.
Penelitian ini memerlukan data primer dan skunder yang diambil dengan
penyebaran kuesioner dan wawancara pada mahasiswa/I yang sudah memilih
jurusan Administrasi Perpajakan jumlah responden 78 orang dengan
menggunakan teori solvin. Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah
anallisis deskriptif kualitatif yang diproses menggunakan persentase, data yang
bersifat kualitatif akan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang
dipisahkn menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dari hasil peneltian
yang dilakukan dengan 78 orang responden setuju dengan faktor yang
mempengaruhi mahasiswa/I memilih jurusan Administrasi Perpajakan pada
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau adalah faktor kebudayaan,
faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis dengan persentase 42%.

Kata kunci : Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa/I, Memilih Jurusan
Administrasi Perpajakan.
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KATA PENGANTAR

Setinggi puji sedalam syukur, penulis ucapkan kehadirat Allah swt hingga

pada saat ini penulis masih diberikan nikmat berupa Islam, Iman, Kehidupan,

Kesehatan, motivasi untuk berpikir, berkat rahmat dan kasih sayang –Nya penulis

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Analisis Faktor Yang

Mempengaruhi Mahasiswa/I Memilih Jurusan Ilmu Administrasi Perpajakan Pada

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau”.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah seorang revolusioner sejati

peradaban manusia, junjungan alam Rasulullah Muhammad saw yang telah

berjuang keras demi tegaknya Izzul Islam Wal Muslimin dijagat raya ini.

Skripsi ini merupakan untuk membuktikan kebenaran antara intelektualitas

kampus dengan realita kehidupan sesungguhnya yang dihiasi dengan faktualisasi

kepentingan individu,kelompok kepentingan dan dibungkus dengan kamuflase

sistematis

Dalam usaha untuk menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak diberi

bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran dan kerja sama, diskusi dari

pihak-pihak yang berkompoten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan

sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah skripsi. Pada kesempatan ini

penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya

kepada semua pihak yang telah berpartisiasi kepada penulis terutama kepada:
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1. Kepada ayahanda (SHOLEHUDDIN) dan Ibunda (HOTNIDA) tercinta

yang telah memberikan kasih sayangnya, telah banyak pengorbanan yang

telah dicurahkan kepada penulis, sejak dalam kandungan hingga sekarang

ini rasa cinta mereka kepada anak-anaknya tidak pernah luntur. Hanya

Allah swt yang akan membalas kebaikan ayahanda dan ibunda tercinta.

Dan tak lupa juga buat adik-adik yang kusayangi ( syarif amal, santi

malinda, habibi saputra, amirul mukminin, adawiyah, dan adi rama) yang

senantiasa menjadi inspirasiku dalam hidupku, semoga kalian bisa menjadi

orang-orang sukses yang berguna bagi agama dan bangsa.

2. Bapak Mahenra Romus,M.Ec,Ph.D sebagai Dekan Fakultas Ekonomi  dan

Ilmu Sosial  UIN SUSKA Riau.

3. Bapak Rusdi,S.Sos,MA sebagai Ketua Jurusan Administrasi Negara

4. Bapak Afrizal,S.Sos,M.Si sebagai dosen pembimbing penulis selama

mengikuti perkuliahan pada Jurusan Administrasi Negara.

5. Kepada bapak Rusdi,S.Sos,MA dan Ibu Devi Deswimar,S.Sos,M.SI

sebagai pembimbing  penulis  dalam membantu memberikan motivasi dan

bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

6. Buat anak-anak lokal C angkatan 2011 jurusan Administrasi Negara my

best freands novriwal,S.Sos, Nail fadly,S.Sos, Elda rahmi, yandos, dan

lain-lain semoga kawan sukses semuanya…!!!

Kepada kalian semua, penulis tidak bisa memberikan apa-apa kecuali doa

yang bisa dimohonkan kepada Allah swt. Semoga apa yang telah kalian

sumbangkan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah kalian semua dan

mendapat ridha disisi Allah swt. Amin..
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Penyelesaian skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin.

Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan, jauh dari

kesempurnaan dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya kepada Allah

swt yang Maha Kuasa penulis serahkan, karena Dia-Lah yang Maha Sempurna

dan Maha Besar, dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri dan

para pembaca serta bisa menjadi rujukan atau referensi bagi yang melakukan

penelitian dalam hal sama.

Pekanbaru, 23 Desember 2015
Penyusun

HAFAZ HANAFIA
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