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Ketua Program Studi Akuntansi 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Bismillahirohmanirrohim 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : Muhajiroh Alamil Choiriyah 

Nim : 3.14.012.0.4313 

Jurusan : Akuntansi 

Fakultas : Ekonomi 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang diajukan dengan judul 

“Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib 

Pajak Kendaraan Bermotor”, adalah hasil karya saya sendiri yang 

merupakan hasil penelitian, pengolahan dan analisis saya sendiri, kecuali yang 

secara tertulis diacu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala 

bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini adalah tanggung jawab saya. 

Wabillahitaufiq Wal Hidayah. 

 

                                              Semarang, 29 Februari 2016 

                                                  Yang Memberi Pernyataan 

  

                                                                           (Muhajiroh Alamil Choiriyah) 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“ Jangan ubah pengetahuan anda menjadi kebodohan. 

Jangan ubah keyakinan anda menjadi kerugian. Bila anda 

memperoleh pengetahuan, bertindaklah menurutnya. Bila 

anda telah yakin, jadikanlah keyakinan itu menjadi alasan 

atas tindakan anda. “ 
 

 

“ Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang 

tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan 

saat mereka menyerah.” 

( Thomas Alfa Edison ) 

 

 

 

Persembahan 

Skripsi ini saya persembahakan untuk : 

 Kedua Orang tuaku tercinta yang selalu berdoa 

tiada henti dan memberikan saya semangat 

 Kakak-kakakku tersayang 

 Sahabat-sahabatku tercinta shapi, ang dan anis 

dan juga tak lupa sahabat-sahabatku tersayang di 

kampus aina, aya, nia, ummu dan idha terima 

kasih buat kompaknya  
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Assalamualaikum Wr. wb. 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi 

ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi strata satu pada Fakultas 

Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dengan 

judul :  

“Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan 

Bermotor”. 

Dalam Penyusunan Skripsi ini penulis telah mendapatkan banyak bantuan, 

bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini 

penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Ibu Olivia Fachrunnisa, SE, MSi, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Bapak Rustam Hanafi, SE, MSC., Akt, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Unissula Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Drs. Osmad Muthaher, Msi selaku Dosen Pembimbing, atas waktu 

yang telah diluangkan, perhatian, kesabaran, dan  segala bimbingannya selama 

penulisan mulai dari usulan proposal penelitian Pra Skripsi hingga skripsi.  

4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

yang tidak pernah lelah memberikan ilmu dan pelajaran yang sangat 

bermanfaat bagi penulis.  
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5. Ayah dan Ibu ku tercinta, yang selalu memberikan semangat, mendukung, 

memberikan doa sampai ikut menemaniku juga mengerjakan skripsi ini sampai 

larut malam.  

6. Terimakasih untuk kakak-kakakku abdul nasir dan muhammad mujadid yang 

selalu memberikan hiburan dan semangat untukku.   

7. Sahabat - sahabatku tercinta Shapi, Ang, Anis dan juga sahabat-sahabatku 

tersayang di kampus Aina, Aya, Ummu, Nia, Idha  yang selalu mendukungku 

tiada henti dan membantuku tanpa lelah. 

8. Semua pihak lain yang telah membantu penyelesaian skripsi yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu. Terima kasih atas motivasi dan bantuan yang 

diberikan.  

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak 

kekurangan. Namun, berkat upaya serta bantuan dan dorongan dari beberapa pihak 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. 

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan 

bagi penulis dan pembaca. 

 

Semarang,  29 Februari 2016

 

      (Muhajiroh Alamil Choiriyah) 
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