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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

ْن تََشاُء َوتُِعشُّ َمْن تََشاُء  َوتُِذلُّ َمْن تََشاُء ۖ بِيَِدَك قُِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمْن تََشاُء َوتَْنِشُع اْلُمْلَك ِممَّ

ٍء قَِديز  اْلَخْيُز ۖ إِنََّك َعلَٰى ُكّلِ َشيْ   

فِى الَّْيِل َو تُْخِزُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َو تُْخِزُج اْلَميَِّت ِمَن اْلَحيِّ َو تَْزُسُق َمْن  تُْىِلُج الَّْيَل فِى النََّهاِر َو تُْىِلُج النََّهار

 تََشاُء بِغَيِز ِحَسابٍ 

(Al-Imran 26-27) 

Yang penting hidup, karena jika tidak hidup maka sulit untuk mewujudkan apa 

yang kita inginkan 

 

 

Skripsi ini saya persembahkan kepada ; 

Allah SWT yang memberi kehidupan kepada alam semesta terutama saya, 

sehingga saya dapat melangkah hingga saat ini 

Kedua orang tua saya yang senantiasa mendoakan, memotivasi dan selalu 

memberikan yang terbaik bagi saya 

Diri saya sendiri, Lutfi Khusfiyah 

Para sahabat dan teman ampas seperjuangan yang selalu menyemangati dan 

mendoakan satu sama lain
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya 

peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul DIBALIK 

TINGKAT KEPATUHAN PERPAJAKAN (Studi Kasus di KPP Pratama 

Jepara). Proposal ini disusun untuk menunaikan salah satu syarat pengerjaan 

skripsi pada program S-1 jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam 

Sultan Agung, Jepara. 

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, peneliti menyadari bahwa proposal skripsi 

ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu 

peneliti mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Allah SWT yang Telah Memberikan Rahmat dan Karunia Sehingga 

Peneliti Dibeikan Kelancaran, Kemudahan dan Jalan dalam Penulisan 

Penelitian Ini. 

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

Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. 

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

Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. 

4. Bapak Khoirul Fuad, S.E., M.Si., Akt., CA ,selaku dosen pembimbing 

yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti. 

5. Seluruh Civitas Akademi Fakultas ekonomi Universitas Islam Sultan 

Agung, Semarang yang telah memberikan ilmuanya kepada peneliti. 

6. Ibu Lisfaati dan Bapak Zunaidi selaku Orang Tua kandung peneliti atas 

do’a dan kasih sayang serta perjuangan yang telah diberikan selama ini. 
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7. Ahmad Faiz Maulana Ramadhan dan saudara-saudari peneliti atas do’a 

dan semangat yang telah diberikan selama ini 

8. Sahabatku tercinta Kentang Goreng (Sunyak ndhut nil, Kh irin, Cocomah, 

Tutik, Isn, Ndon, Budhe Jil) serta Risangku Sumo, Megamen, Miakmal 

atas bantuan, kebersamaan, candatawa,  dukungan dan tebengan yang telah 

diberikan. 

9. Konco dolan, konco mangan, konco tak terdefinisikan The Bodrexx (lia, 

njum, upil) atas bawah, samping, ahsudahlah. 

10. Teman seperjuangan Keluarga Excellent Class 2015 atas kebersamaan dari 

semester 3 sampai sekarang yang tak kunjung bosan dan dukungannya. 

11. Seluruh pihak yang sudah membantu penyelesaian proposal skripsi ini. 

Peneliti menyadari bahwa proposal skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan 

masih belum sempurna. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian. Semoga proposal 

penelitian ini bisa berguna bagi pembaca mengenai ilmu akuntansi. 

Semarang, 15 Maret 2019 

Peneliti, 

 

 

Lutfi Khusfiyah 

NIM: 31401506024 


