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MOTTO 

 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 

telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 

berharap.” 

(Q.S Al-Insyirah: 6-8) 

 

“Dan janganlahkamuberputusasadarirahmatAllah. 

Sesungguhnyatiadaberputusasadarirahmat Allah melainkanoraang-orang 

yang kufurn(terhadapkarunia Allah).” 

(Q.S Yusuf: 87) 

 

“Setiap manusia berangkat dari titik yang sama yang membedakan hasil dan 

posisi nantinya adalah tingkat kesungguhannya” 

 

“Kill them with success and bury them with a smile” 
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PERSEMBAHAN 

 

  Dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas segala nikmat dan 

hidayahNya,  penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya ini 

penulis persembahkan untuk: 

 Allah SWT, yang telah memberikan anugerah sepanjang hidupku, 

senantiasa mencurahkan nikmat serta hidayah-Nya dan memberikan 

kesempatan untuk terus belajar dan berdoa. 

 Rasullullah Muhammad Shallallahu’alaihi Wassalam, semoga shalawat 

dan salam bersambung kepada para keluarga dan sahabat. 

 Kedua orang tua terimakasih atas kasih saying dan dukungan  yang 

begitu besar beserta iringan ridho dan doa karenanya Allah pun juga 

ridho, sehingga penulis dapat sampai pada fase saat ini. 

 Adekku tersayang, tiada yang paling mengharukan saat berkumpul 

bersamamu, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna 

yang tak akan bisa tergantikan, terima kasih untuk doa dan dukungannya. 

 Seluruh Keluargaku, yang senantiasa memberikan dukungan dan doa 

sehingga dalam melangkah selalu diberikan kemudahan. 

 Sahabat- sahabatku terima kasih untuk semangat dan bantuan yang kalian 

berikan. Semoga kelak kita bisa menggapai kesuksesan bersama. 

 Terima kasih untuk seseorang yang selalu memberikan motivasi selama 

ini. 

 Almamaterku, UniversitasIslam Sultan Agung Semarang.  
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT 

atas limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan anugerah-Nya sehingga usulan 

penelitian skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem e-Billing 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Variabel Moderating Pemahaman 

Perpajakan” ini dapat terselesaikan dalam rangka memenuhi sebagian 

persyaratan mencapai derajat Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. Shalawat serta salam senantiasa peneliti curahkan 

kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi seluruh umat 

dan telah membawa umat manusia dari kehidupan yang gelap ke kehidupan yang 

terang benderang. 

Peneliti menyadari dalam penyusunan usulan penelitian skripsi ini tidak 

akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini 

kami ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

2. Ibu Dr. Dra. Hj. Winarsih, S.E., M.Si.selaku Ketua Jurusan Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Judi Budiman, S.E., M.Sc., Akt. selaku Dosen Pembimbing yang 

telah meluangkan waktu dan dengan sabar membimbing dan mengarahkan 

peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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4. Bapak Dr. H. M. Ja’far Shodiq, S.E., S.Si., M.Si., Ak., C.A. selaku Dosen 

Wali peneliti. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

6. Bapak dan Ibu Staff serta Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang, yang telah membantu dalam administrasi dan 

kegiatan yang diadakan oleh akademik. 

7. Orang tua, saudara-saudara kami, atas do’a, bimbingan, serta kasih sayang 

yang selalu tercurah selama ini. 

8. Kelas E6 Akuntansi 2015 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang yang telah memberi semangat. 

9. Keluarga besar KPP Pati yang telah membantu penulis dalam melakukan 

penelitian. 

10. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Grobogan Unissula yang selalu memberi 

dorongan dan semangat dalam mengerjakan penelitian ini. 

11. Keluarga besar Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Khususnya 

teman-teman seperjuangan kuliah peneliti, khususnya Yeni Eka Ardianti, 

Tika Rachma Sari, Ita Sahara Agustina,WiwikTantri R, Siti Arifah, Wahyu 

Tri Astuti, Fendi Fahrur, dan Untsa Auliya Syifa. 

12. Demadya Raeka S. dan Intan Prabaratna yang sudah banyak membantu 

memberi ide dalam penelitian ini. 

13. Kakak tingkat dan kakak asdos yang selalu memberi dukungan dan 

berbagi cerita serta informasi mengenai penelitian ini.  
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