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Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan 

kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, saya 

persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai: 

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, yang 

selalu memberikan nikmat kesehatan, kemudahan dan kelancaran 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya; 

2. Nabi Muhammad SAW, sebagai junjungan dan panutan umat 

islam dalam menjalani hidup; 

3. Abah (H.M Yusuf Saleh,S.H.) dan Mama (Hj. Baiq Wire Hidaya 

Warni), terimakasih atas segala doa dan dukungannya selama ini, 

yang tidak lelah memberikan semangat untuk saya agar tidak 

menyerah dalam meyelesaikan tanggung jawab sampai akhir 

sebagai seorang anak dan Mahasiswi Fakultas Hukum di 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; 

4. Kakak, Abang dan Adik saya (Yusani Natasa Salma A.Md.Keb., 

Muhammad Uwais Alfarabi dan Shabira Aima Suhaina), yang 

selama ini telah memberikan dukungan kepada saya sampai akhir 

dan mengingatkan saya dalam segala hal. 

 



vii 

 

KATA PENGANTAR 

 

 
Assalamua’laikum Wr. Wb. 

 
Dengan mengucap syukur kehadirat Allah swt, karena atas rahmat dan 

karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul “PENGAWASAN KANTOR 

PELAYANAN PAJAK TENTANG PELAPORAN WAJIB PAJAK 

TERHADAP SELF ASSESSMENT SYSTEM DI KANTOR PELAYANAN 

PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA“ dapat terselesaikan. 

 
Disadari dalam penyusunan skripsi ini banyak mengalami kesulitan. Hal ini 

disebabkan karena kurangnya pengalaman dalam menulis serta kurangnya referensi 

yang mendukung dalam penulisan ini. Untuk mengatasi kesulitan tersebut diperoleh 

banyak bantuan selama ini. 

Kelancaran dalam mempersiapkan serta menyelesaikan Skripsi ini tidak 

lepas dari do’a, bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena 

itu, dengan kerendahan dan ketulusan hati pada kesempatan ini, Penulis ingin 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, yang selalu 

memberikan nikmat kesehatan, kemudahan dan kelancaran sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Nabi Muhammad SAW, sebagai junjungan dan panutan umat Islam dalam 

menjalani hidup dan salah satu idola terbaik umat Islam yang patut untuk 

dicontoh. 
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3. Kedua orangtua, H.M Yusuf Saleh, S.H. dan Hj. Baiq Wire Hidaya Warni 

yang selalu memberikan do’a, cinta, kasih sayang serta dukungan kepada 

penulis baik secara moral maupun materiil. Tidak lupa juga memberikan 

nasehat-nasehat untuk memberikan semangat kepada Penulis. 

4. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta 

5. Dr. Trisno Raharjo, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta 

6. Bapak Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang 

telah memberikan bimbingan, dukungan, kritik dan saran kepada penulis. 

Yang selama ini memberikan banyak waktu luang selama penyusunan 

skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dan berjalan 

dengan lancar. 

7. Ibu Dr. Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing 

Akademik Kelas F Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta 

8. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta terimakasih atas ilmu, nasehat serta pengalaman yang telah 

Bapak Ibu Dosen berikan kepada penulis selama menjalani perkuliahan. 

9. Kakak, Abang dan Adik, Yusani Natasa Salma A.Md.Keb., Muhammad 

Uwais Alfarabi dan Shabira Aima Suhaina yang senantiasa memberikan 

dukungan serta do’a kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Skripsi ini. 
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10. Seluruh teman–teman seperjuangan di Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2016 yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu Namanya, terkhusus teman di 

Prodi Teknik Sipil  terimakasih atas dukungannya serta 

bantuannya selama ini. 

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

banyak membantu baik moril maupun materiil dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

Akhirnya dengan segala kerendahan hati saya persembahkan karya 

saya ini dengan harapan agar nantinya dapat berguna bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perpajakan di 

Indonesia pada khususnya, sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat 

pada umumnya dan penulis pribadi khususnya. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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