
 
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum warohmatullohi wabarohkatuh, 

 

Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan limpahan Karunia dan Rahmatnya berupa kemudahan-

kemudahan dalam penulisan laporan ini, Dan tak lupa, penulis mengucapkan 

shalawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW.  

Pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini 

yang berjudul “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah dan Pengaruhnya 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”. Penulisan skripsi ini merupakan 

sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas 

Negeri Medan. 

 Dalam menyelesaikan skripsi, penulis menyadari tidak dapat berjalan 

sendiri tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari segi materil 

maupun spiritual. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan 

yang harus dibenahi dan hal ini disebabkan keterbatasan ilmu dan kurangnya 

pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu, dengan sikap terbuka 

penulis menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun semua pihak. 

 Dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada Orangtua tercinta, ayahanda Jumari dan Ibunda Maria, 

Abang saya Fery Pratama  yang selalu memotivasi saya baik secara materil dan 

spiritual dan senantiasa menjadi penyemangat penulisan skripsi ini dan serta 

seluruh keluarga besar penulis atas segala motivasi, doa, perhatian yang penuh 

kasih sayang kepada penulis. 



 
 

 Pada kesempatan ini ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada 

pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bapak Prof. DR.Ibnu Hajar, M.Si, sebagai Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, ME, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Drs. Thamrin, M.Si, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan dan selaku dosen Pembimbing Akademik saya. 

4. Bapak Drs. La  Ane, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas 

Negeri Medan.  

5. Bapak Drs. La Hanu, M.Si, selaku dosen Pembimbing Skripsi saya, terima 

kasih karena telah memberikan kritikan, saran dan masukan yang 

bermanfaat bagi penulis. 

6. Ibu Khairunnisa Harahap, SE, M.Si, selaku dosen penguji yang telah 

memberikan kritik dan saran yang membangun dalam  penyusunan skripsi 

ini. 

7. Bapak Muhammad Ishak, SE, M.Si, Ak selaku dosen penguji yang telah 

memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyusunan skripsi 

ini. 

8. Bapak Muhammad Rizal, SE, M.Si, selaku dosen penguji yang telah 

memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyusunan skripsi 

ini. 

9.  Seluruh dosen yang selama ini memberikan pelajaran dan bimbingan 

kepada penulis dan menjalankan perkuliahan sampai menyelesaikan 

skripsi. 



 
 

10. Seluruh  pegawai dan staff administrasi di Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. 

11. Teman-teman seperjuangan AKP 2008-2010 yang tidak bisa disebutkan 

namanya satu persatu terimakasih atas dukungannya. 

Akhirnya penulis merasa bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. 

Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk 

menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

para pembaca. 

 

       Medan, Februari 2014 

                 Peneliti 

 

               Oky Setiawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


