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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

 
Motto : 

 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia 

mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 

kejahatan) yang dikerjakannya”. (QS Al Baqarah : 286) 

 

 

“Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan?”. (QS Ar Rahman) 

 

 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu 

sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka”. (QS Ar Ra’du : 11) 

 

 

“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah 

selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu”. (QS Al 

Insyirah : 6-8) 

 

 

 

   Persembahan: 

 

   Skripsi ini penulis persembahkan untuk : 

 

 Bapak dan Ibu tercinta yang tak pernah lelah 

mendukung, mendoakan dan menyayangiku. 

 Kakak – kakakku yang selalu memberikan dukungan 

dan menemani dalam melakukan penelitian. 

 Almamater, Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan praskripsi yang 

berjudul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PBB DI 

KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG “. Skripsi 

ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari 

bahwa dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh masukan, bantuan, 

bimbingan, saran, dan dukungan serta pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena 

itu ,pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima 

kasih kepada : 

1. Hj. Olivia Fachrunisa, SE.,M.Si.,Ph.d, Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Dr. Dra. Hj. Winarsih, SE., M.Si Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Sri Anik, SE., M.Si Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, 

tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam membuat skripsi ini hingga 

selesai. 

4. Bapak dan Ibu staf pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang yang telah mengarahkan, membimbing dan menyumbangkan 

ilmu pengetahuannya. 
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Ibu, dan kakak yang terus memberikan dukungan material maupun

lpiritual sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini.

6- Sahabat, teman-teman dan semua pihak yang selalu memberikan

ffirangat, dukungan dan doa selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung'

Disadari sepenuhnya oleh penulis, bahwa dalam penyusunan penelitian ini

masih banyak kekurangan sehingga diperlukan adanya pembenahan. Oleh karena

itu, kritik, dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis

untuk kesempurnaan selanjutnya. Penulis juga berharap penelitian ini dapat

bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 06 September 2018
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Wahyu Setyo Wibowo


