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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Persembahan : 

Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak dan Ibu, yang selalu mendukung 

seluruh cita–cita, mengarahkan dalam hal–hal yang baik, yang selalu 

mengingatkan untuk terus berdoa dan berusaha, dan selalu menyayangiku tanpa 

syarat dan tanpa batas. Skripsi ini tak akan selesai tanpa pertolongan Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala dan tanpa doa Bapak dan Ibu. Juga untuk kakak dan adik, 

untuk semua sahabat–sahabatku terimakasih atas dukungan dan cinta kasih kalian. 

Untuk Pak Zaenal terimakasih telah membimbing dari awal sampai akhir.  

 

Motto : 

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) 
kepadamu.” (QS. Ibrahim:7) 

 

Hasbunallah wa ni’mal wakiil ni’mal maula wani’mannasiir (cukuplah Allah 
bagi kami dan sebaik–baik tempat berserah Dialah sebaik–baik penjaga dan 
sebaik–baik penolong)    
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur yang sedalam–dalamnya 

penulis   panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, atas limpahan rahmat 

dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini 

dengan judul “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 

dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan 

Bermotor dengan Kondisi Keuangan sebagai Variabel Moderating”. 

Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan 

kelulusan pada Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. Penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik berkat 

dukungan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti 

mengucapkan terima kasih kepada :  

1. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 
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3. Bapak Dr. Zaenal Alim Adiwijaya, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Dosen 

Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan 

dan pengarahan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. 

4. Seluruh staf pengajar, pegawai TU, petugas administrasi dan seluruh pegawai 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah 

memberikan bekal ilmu maupun informasi serta bantuannya. 

5. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu mendoakan, memotivasi penulis untuk 

terus belajar, yang telah mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada 

penulis serta segala dukungan yang telah diberikan baik riil ataupun materiil. 

6. Kakakku Mas Hanif, Mbak Ida dan Mbak Dian yang selalu memberikan 

motivasi, doa serta dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini. 
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7. Sahabatku Lilis dan Dewi yang selalu meluangkan waktu untuk membantu 

penyelesaian skripsi ini. 

8. Teman-teman seperjuangan, Leo, Ardana, Adiba, Afifah, Nita, Sita, Ipul, 

Jakik, Maliu, Fafa, Ilyas atas semangat dan dukungannya. 

9. Para responden yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner demi 

kelancaran penyelesaian skripsi ini. 

10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak 

langsung  yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. 

Penulis menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pembuatan 

laporan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena 

keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penelitian 

ini. Semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

   Semarang, 14 Mei 2018 

 

   Asmah Hurummaqsuroh 

 

 

 

 

 

 

 


