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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya 

dan  anugerah-Nya yang besar  akhirnya penulis  dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi dengan judul: “PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, SANKSI 

PERPAJAKAN DAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) TERHADAP 

KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WPOP).” 

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. 

Skripsi  ini  penulis  persembahkan  kepada  Bapak dan Ibu  tercinta  

(Saleh Haryono dan Ellys Sevendawati) yang telah memberikan kasih sayang, 

cinta, doa, perhatian, dukungan moral dan materil yang telah diberikan selama 

ini. Terima kasih telah meluangkan segenap waktunya untuk mengasuh, 

mendidik, membimbing, dan mengiringi perjalanan hidup penulis dengan 

dibarengi alunan doa yang tiada henti agar penulis sukses dalam menggapai cita-

cita. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, karena itu 

penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

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

Ekonomi (STIE) Malangkuçeçwara Malang. 

2. Bapak Drs. Edi Sudiarto, MM, CA selaku dosen pembimbing yang telah 

banyak meluangkan waktu, pikiran, tenaga, saran, semangat, dan kritik demi 

keberhasilan skripsi penulis. Terimakasih Pak buat semuanya! 

3. Ibu  Dra.  RR.  Widanarni  Pudjiastuti,  Ak,  M.si  selaku  Ketua  Jurusan 

Akuntansi. 

4. Ibu Dra. Leila Salawati Chairat, M.Si selaku dosen wali yang telah 

membantu penulis memberikan masukan-masukan terhadap masalah 

perkuliahan yang saya hadapi di STIE Malangkuçeçwara Malang. 

Terimakasih untuk bimbingannya selama saya masih duduk di semester 1 
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hingga bisa lulus saat ini bu! Sehat terus bu.. 

5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu kepada 

penulis selama menempuh perkuliahan di STIE Malangkuçeçwara Malang. 

Terimakasih untuk pengorbanan Bapak Ibu buat kami. 

6. Untuk KPP Pratama Batu terima kasih banyak karena telah berkenan 

mengizinkan saya untuk menyebar kuisioner dan mengambil data.  

7. Seluruh teman – teman  penulis mulai dari angkatan 2013 hingga 

2017.Suatu kebanggan bagi penulis dapat mengenal kalian semua, 

terimakasih atas waktu, suka, duka, pengalaman dan kebersamaan  yang 

telah kalian berikan terhadap penulis. 

8. Untuk Donie, yang selalu mengingatkan, memberikan saran dan masukan, 

juga semangat sampai selesainya penyusunan skripsi ini. Terima kasih 

banyak!!! 

9. Untuk Sahabat-sahabatku Jessica, Devi, Elyka, Kumala, Irma, Sheyla dan 

teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per  satu, 

terima kasih selalu ada dalam suka dan duka yang selalu memberikan 

dukungan dan semangat dikala penulis sedang mengalami kejenuhan dalam 

penyusunan skripsi. Hari – hari esok dan masa depan cerah menanti kita 

semua. I LOVE YOU ALL !!! 

10. Seluruh alumni, anggota dan pengurus UKMK  WAPPIM STIE 

Malangkucecwara yang sudah memberikan  bimbingan  tentang materi 

perkuliahan maupun hal apapun sejak awal mahasiswa baru & selalu 

memberikan dukungan untuk penulis, sehingga penulis bisa ada sampai saat 

ini, itu semua karena dukungan kalian.  

11. Serta semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak 

dapat disebutkan satu- persatu, penulis mengucapkan banyak terimakasih. 

 

Kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi 

pembaca. Ataupun dapat menjadi refrensi untuk skripsi atau laporan selanjutnya. 

Terima Kasih. Tuhan Yang Maha Esa Merakhmati. 

 

        Malang,    Mei 2017 

           

         Penulis 

 


