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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada TUHAN YESUS KRISTUS atas segala berkat, kasih, dan 

anugrah-Nya sampai saat ini. Sehingga penulis diberikan kesempatan untuk 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Program Tax 

Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Biak (Papua)” 

Adapun maksud dan tujuan penyusunan skripsi tersebut yaitu untuk memenuhi 

persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Pada Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi (STIE) malangkuҪeҪwara Malang. Bagi penulis skripsi ini bukanlah akhir 

dari suatu proses pencapaian ilmu, tetapi merupakan langkah awal dalam suatu proses 

pengabdian pada ilmu yang telah diperoleh. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak akan mencapai hasil 

yang baik apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, 

penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang secara 

langsung ataupun tidak langsung telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

Untuk itu penulis hanya dapat mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada: 

1. Bapak Drs. Bunyamin, MM, PhD, selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

(STIE) malangkuҪeҪwara, Malang. 

 

2. Ibu Muniroh, SE, Ak, MM, CA, selaku dosen pembimbing yang dengan penuh 

kesabaran dan perhatian untuk melungkan waktu, tanaga, dan pikiran dalam 

memberikan bimbingan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulisan 

skripsi ini. 

 

3. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar penulis selama berkuliah di Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) malangkuҪeҪwara, Malang. 

 

4. Bapak Paulus Soetjibto Adi Dosoputro selaku Pimpinan KPP Pratama Biak 

(Papua) yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan yang baik demi 

terselesaikannya skripsi ini. Dan juga kepada ibu Helen, kak Uchid, Mbak Lina, 

Mbak Cintya, dan Kak Vera, yang selama penelitian di sana sudah dengan 

ramahnya membantu mendapatkan Datanya, serasa udah jadi bagian dari kalian, 
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dan terima kasih juga karena secara tidak langsung kalian membuat saya 

termotivasi untuk mempelajari pajak lebih dalam lagi supaya nantinya bisa sama 

kaya kalian juga. Amin..hehhehe 

 

5. Buat mama, yang selalu mendoakan dan menjadi wanita terhebat yang selalu 

bijaksana dengan arahan dan didikannya, dan selalu menjadi motivator terhebat 

dalam kehidupanku tanpa mama saya tidak akan bisa sampai mencapai semuanya. 

Terima kasih banyak wanita terhebatku sudah menundukung dalam segala hal. 

Semoga nantinya saya dapat menjadi kebanggan buat mama dan semoga bisa 

membahagiakan mama. LOVE YOU MOM:*:*:* 

 

6. Buat kedua kakakku, kak Lena dan kak Andi yang selalu mensuport dalam hal 

dana maupun arahan. Terima kasih banyak sudah menjadi orang yang memotivasi 

saya lewat keberasilan kalian juga dalam pendidikan. Pokoknya you’r my Best 

Brother n my Best Sister.Love you.. 

 

7. Buat The Pipit’s crew, Buat ditha ..teman sekampung halaman dari papua. Kalau 

tra ada dia sapu logat papua su hilang kappa (hahahha). Banyak belajar hal dari 

anak ini, belajar untuk saling peduli, saling menguatkan, saling bertukar pikiran. 

karna entah mengapa cukup banyak persamaan diantara kita ber2. Dan ingat 

banget meskipun pernah beramtem sehebat-hebatnya tapi itu malah jadi titik 

dimana kita saling mengerti sikap 1sama lain.hahahha(agak baper). Buat dogong 

Peggy, teman terrrrkoplak seantero jagat raya, baru kali ini dapat teman yang 

langkah kaya dia, dari tingkahnya, sikapnya, dan semua yang ada pada 

dirinya,hahahah…tapi buat saya dia adalah orang yang sangat sangat peduli. 

terbukti dengan kebiasaan gosipnya(ckckckck). Orang yang terkadang kagak 

serius tapi sekali serius, omongannya sangat menyentuh lubuk hati kita 

.haahahha. Dan Buat Janita yang biasanya di panggil dengan sebutan Musdalifah. 

Beruntung banget punya teman kaya yang 1 ini. Dia orang yang sangat sanggatttt 

humble dalam segala hal dan orang yang tidak pelit saat dimintain bantuan. 

Pertama kenal dia, agak sedikit garing. Tapi ternyataa semakin ke sini orangnya 

seruuu juga (ckckckk). Pokoknya beruntung banget bisa kenal mereka ber 3, udah 

seperti keluarga sendiri. Dan mereka adalah temen terbaikkk sepanjang massa.. 

 

8. Buat REBORN GENERATION (titin, Melly, Janita, Gabriel,  Reza, Jesika, 

Amanda, Yulius, Ditha, Peggy, Yuli, Dorin, Yonas, Gomes, Tito, dan ice) 

sebenarnya banyak sih…cumanya nama di atas itu orang” yang bertahan sampai 
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garis akhir pelayanan bareng di Apostolos…banyak hal yang dilalui bareng 

mereka ber 16 ini mulai tertawa bareng, nangis bareng, marah”an, hampir tonjok-

tonjokkan, kadang ngegosipin 1 sama lain, sampaiiii pemberesan bareng juga pun 

ada…hal apa sih yang gak pernah kita lalui dari manisnya gula sampai pahitnya 

kopi juga ada. Tapi saat gula di satuin dengan kopi rasanya nikmat bangett. 

Yahhh 1 hal sih. Kenal mereka dan Punya mereka dalam kehidupan saya itu suatu 

Anugrah yang luar biasa yang Tuhan berikan. Semoga kita, dimanapun nanti 

Tuhan tempatkan masih tetap melayani Tuhan. Dan saat nanti ada kesempatan 

kita bisa ketemu sama-sama lagi saya harap kita sudah jadi orang yang berhasil 

dalam segala hal. Pastinya bakal ingat terus kenangan yang sudah kita lewati 

selama kuliah bareng. Love you Guyss :*:*:*:* 

 

9. Buat ko Zukooo…yang udah kaya dosen pembimbing ke 2 kita, banyak banget di 

bantuin sama orang ini.hahahha…sudah seperti kokonya t’pipits crew yang selalu 

siap dengan omelannya saat kita mulai ber GJ riaa….makasih banyak koko segala 

umatt..hahahah, udah di bantuin selama ini dan sellau ada buat kita.. 

 

10. “Apostolos Ministry” suatu organisasi yang biasa dari luar tapi saat mengenal 

tempat ini banyak hal yang saya dapatkan. Bukan karna tempatnya yang hebat 

tapi karna ada 1 pribadi yaitu Tuhan Yesus yang jadi Tuan Rumah Buat tempat 

ini. Saya selalu mengatakan kalau tempat ini adalah rumah saya dimana saya bisa 

ketemu dengan banyak orang yang luar biasa yang menjadi keluarga ke 2 saya, 

dan sekaligus sekolah dimana saya belajar banyak hal terutama dalam mengenal 

Tuhan, Pelayanan, dan bagaimana belajar mengerti dan bekerja sama dengan 

orang lain. Pesan saya buat Apostolos Tetap menjadi anak-anak muda yang 

radikal di dalam Tuhan dan tetap melayani dengan Motivasi yang benar karena 

apa yang kalian tabur sekarang pastinya kalian akan tuai kedepannya. Bersyukur 

sama Tuhan Yesus bisa ada di tempat ini dan bisa kenal orang-orang yang luar 

biasa banget di sini. APOSTOLOS!!!!WE ARE ONE IN HIM….WOYYY!!! 

 

11. Buat Yan, dan Masyud, sahabat dari SMP sampai sekarang yang selalu menjadi 

penasehat buat saya, terkadang nasehatnya masuk akal sihh, tapi ada juga yang 

asal doing…tapi dari semua kekurangan dan kelebihan mereka, salut banget sama 

mereka ber 2, mereka udah kaya kakak yang selalu memberikan rambu-rambu 

dan siap dengan semua omelan dan nasehatnya, dan tentunya keberhasilan mereka 

sekarang merupakan salah satu motivasiku juga..beruntung punya mereka dari 

dulu sampai sekarang. 
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12. Buat adek-adek tingkat saya dari angkatan 14,15,16,samapi angkatan 17 nanti 

khususnya Apostolos. Selalu bersyukur bisa mengenal kalian semua. Banyak hal 

yang kalian ajarkan buat saya. Makasih buat kebersamaannya, kekompakkannya, 

kekocakkannya, dukungan dan doanya selama ini. Semoga kalian dapat menjadi 

berkat di manapun terlebih khusus dalam kuliah kalian. Semoga Tuhan senantiasa 

memberikan berkat, rahmat, kasih, dan anugrah-Nya kepada semua pihak yang 

telah memberikan segala bantuan dan dukungannya. 

Semoga bantuan dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis memperoleh 

berkat dari TUhan dan pada akhirnya semoga skripsi yang telah disusun ini dapat 

bermanfaat dan menambah wawasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Akhir 

kata sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus Memberkati kita 

semua. 

 

 

 

 

 

       Malang, 2 september 2017 

 

 

 

(Hanagreis Limbu Parrangan)  

 

  




