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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

"Sabar bukan tentang seberapa lama kau bisa menunggu, melainkan sebagaimana 

sikapmu saat menunggu." 

"Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Karena kematian hanya 

memisahkanmu dari dunia sementara, sementara menyia-nyiakan waktu 

memisahkanmu dari Allah." 

- Imam bin Al Qayim 

"Allah selalu mengabulkan doamu dengan tiga cara, yaitu: mengabulkannya 

secara langsung, menundanya, dan menggantinya dengan yang lebih baik 

untukmu." 

Skripsi ini saya persembahkan untuk: 

• Allah SWT 

• Ibu dan bapakku 

• Keluargaku 

• Sahabat-sahabatku 

• Keluarga Besar Fakultas Ekonomi Unissula 



 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Alhamdulillah robbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas 

limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa kita 

haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW sebagai penerang kalbu bagi 

umatnya. Atas doa serta bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Penerapan e-Registration, 

e-Filing, Dan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. 

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat 

menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, bantuan serta 

dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Dr. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE., MSi., PhD. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang; 

2. Dr. Dra. Winarsih., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung; 

3. Bapak Drs. Osmad Muthaher, Msi selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan 

pengarahan, bimbingan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini; 



4. Ibu Provita Wijayanti, SE,M.Si selaku Dosen Wali yang telah memberi 

semangat dan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini;  

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang telah memberikan pengajaran dan bekal ilmu 

pengetahuan, serta seluruh staf tata usaha dan perpustakaan atas 

segala bantuan selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai;  

6. Ibu dan bapak tercinta atas segala cinta, kasih sayang, perhatian, 

dukungan, kepercayaan, kesabaran, pengorbanan serta doa yang tulus 

selama ini. Semoga anakmu ini dapat menjadi anak yang dibanggakan 

bapak dan ibu; 

7. Saudaraku Kartika Octavia Diyananda atas motivasi, nasihat, perhatian, 

serta doa yang tidak pernah putus; 

8. Merida Kusuma Ningrum yang selalu mengingatkan, memberi semangat, 

dan dorongan; 

9. Sahabatku Irfan Oki, Ikhsan Nur, Galih Fajar dan sahabat-sahabatku yang 

tidak bisa saya sebutkan satu per satu, yang selalu memberikan 

dukungan serta selalu bersama dalam suka maupun duka; 

10. Teman-teman S1 Akuntansi angkatan 2014, atas segala bentuk dukungan 

yang telah diberikan; 

Penulis berharap agar segala bimbingan, bantuan, saran, inspirasi dan 

dorongan yang telah diberikan memperoleh balasan yang berlipat ganda dari 

Allah SWT, Aamiin. Penulis sadar dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun penulis terima 



dengan senang hati. Pada akhirnya penulis juga berharap semoga penyusunan 

skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk penelitian selanjutnya.  
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