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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kasih 

karunia-Nya dan kebaikan-Nya yang tak berkesudahan akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul : “PENGARUH TAX AMNESTY 

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SANKSI PAJAK 

SEBAGAI VARIABEL MODERASI.” 

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana 

Ekonomi Jurusan Akuntansi di STIE Malangkuçeçwara Malang. 

Penulis menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi 

sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih 

pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. 

Dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Bapak Drs. Bunyamin, M.M.,Ph.D selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi (STIE) Malangkuçeçwara Malang yang telah memberikan 

kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di STIE Malangkuçeçwara 

Malang. 

2. Ibu Lidia Andiani, SE., MM selaku dosen pembimbing yang selama ini telah 

banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan 

dan pengarahan guna penyusunan penulisan tugas akhir ini sampai selesai. 

3. Ibu Lailatus selaku dosen wali yang telah membantu penulis memberikan 

masukan-masukan terhadap masalah perkuliahan yang penulis hadapi di STIE 

Malangkuçeçwara Malang. 

4. Bapak dan Ibu Dosen STIE Malangkuçeçwara Malang yang telah mendidik, 

memberikan ilmu, dan membimbing selama menempuh pendidikan di STIE 

Malangkuçeçwara Malang. 

5. Kedua orang tuaku, kakakku, dan keluarga besar yang menjadi semangatku 

dan telah memberikan dukungan, doa, perhatian, pengertian, kasih sayang, 

serta jasa yang tak terhingga sehingga penulis bisa mendapatkan gelar 

pendidikan sarjana. 
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6. Gabriel Yulio Immanuel yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan 

doa selama proses perkuliahan dan sampai selesainya penulisan tugas akhir 

skripsi ini. 

7. Seluruh alumni, sahabat dan teman-teman UKMK Kristen STIE 

Malangkuçeçwara Malang “APOSTOLOS” yang sudah memberikan 

bimbingan rohani kepada penulis, mengajarkan banyak hal pada penulis, 

mewarnai hari-hari penulis, menemani penulis dalam suka duka, dan 

memberikan kenangan yang tak terlupakan selama proses perkuliahan dan 

sampai selesainya penulisan tugas akhir skripsi. Bangga boleh menjadi bagian 

dari suatu wadah yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Gonna miss all of you 

my second family ! 

8. Gabriella Yuni selaku teman seperjuangan mencari tempat penelitian dan 

melakukan penelitian. Akhirnya kita SE gab !!!!! 

9. Teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu 

mendukung, membantu, dan menemani dalam suka maupun duka, dan 

memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.   

 

Kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pembaca, 

ataupun dapat menjadi referensi untuk skripsi atau laporan selanjutnya. Terima 

kasih. Tuhan Yesus memberkati 

       

       Malang, Agustus 2017 

       

        Penulis 

  




