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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

 Kegagalan itu sering dialami oleh orang yang tidak sadar betapa dekat 

jarak dirinya dengan keberhasilan yang ia inginkan ketika ia memilih 

putus asa. (Thomas A. Edison) 

 Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Al-Insyirah: 5-6) 

 There is only one thing that makes a dream impossible to achieve: the fear 

of failure. (Paulo Coelho, The Alchemist) 

 Success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it. 

(Maya Angelou) 

 If you can dream it, you can do it! (Walt Disney) 

PERSEMBAHAN 

 Bapak dan Ibu tercinta. 

 Kakak-kakak tersayang dan keponakan-keponakan tersayang. 

 Teman dekat dan sahabat yang selalu mendukung. 

 Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”. 

Maksud dari penyusunan skripsi adalah sebagai usulan penelitian untuk 

memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada 

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Isalam Sultan Agung 

Semarang. 

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi telah melibatkan berbagai 

pihak yang dengan ikhlas telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta 

memberikan informasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini. 

Untuk itu, dengan penuh ketulusan perkenankanlah penulis menyampaikan rasa 

terima kasih sebesarnya kepada: 

1. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung. 

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

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. 
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3. Bapak Dr. Zaenal Alim Adiwijaya, SE, M.Si, Akt. selaku Dosen Pembimbing 

yang telah berkenan memberikan bimbingan, saran, serta petunjuk dalam 

penyusunan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya. 

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bekal ilmu 

selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung. 

5. Pimpinan dan seluruh karyawan perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Sultan Agung dan perpustakaan UPT Universitas Islam Sultan Agung 

yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan pada penulisan skripsi ini. 

6. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan 

Agung yang telah sabar memberikan dan menjelaskan segala informasi yang 

dibutuhkan. 

7. Bapak, Ibu, Kakak-kakak tercinta dan Keponakan tersayang yang telah 

memberikan doa restu, dukungan, serta pengorbanan yang besar baik secara 

moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

8. Partner setia, partner tersayang, Budi, yang selalu memberikan dukungan 

dan support dalam penyusunan skripsi ini.  

9. Seluruh teman FE Seroja jurusan akuntansi dan para sahabat, Tiara, Bena, 

Tania, Lisa A, Lisa R, Hasna, Atna, Ita, Putra, Mas Yusuf, Brenda, Lena, 

Ratna, Octa, Tisko, Siska, dan Ismi yang selalu memberikan semangat dalam 

penyusunan skripsi ini. 

10. Serta berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 

terdapat kekurangan yang jauh dari kata sempurna. Dengan segala keterbatasan 
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dan kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya masukan dan saran dari para 

pembaca atau pengguna skripsi ini, dengan adanya masukan dan saran tersebut 

semoga ada perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata penulis berharap 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

       Semarang,   Januari 2016 

        Penulis, 

 

      Antuk Nugrahaning Rohmah 


