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Kepada

Yth. Rektor IAIN Kudus

Cq. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

di –

Kudus

Assalamu’alaikumWr. Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudari, Aghniyatul Ilmiah,

NIM 1420210211 dengan judul “Pengaruh Pengetahun dan Pemahaman

Peraturan Perpajakan dalam Kewajiban Syariah Serta Sanksi Pajak

terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat

Jepara pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, setelah dikoreksi dan diteliti

sesuai aturan proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk

dimunaqosahkan.

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut

diterima dan diajukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang

direncanakan. Demikian, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu’alaikumWr. Wb

Kudus, 07 Mei 2018

Hormat kami,

Dosen pembimbing

Suhadi, M.S.I
NIP.197405182007121002

KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

KUDUS



iii

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : AghniyatulIlmiah

NIM : 1420210211

Jurusan/Prodi : Syariah/ Ekonomi Islam

Judul Skripsi :

“PengaruhPengetahundanPemahamanPeratura

nPerpajakandalam Kewajiban SyariahSerta

SanksiPajakterhadapKepatuhanMembayarPaj

akKendaraanBermotor di SamsatJepara”.

Telah dimunaqosahkan Oleh Tim Penguji Skripsi InstitutAgama Islam Negeri

Kudus Pada Tanggal:

14 Mei 2018

Selanjutnya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Kudus, 14 Mei 2018

Penguji I/Ketua Sidang Penguji II

Dr. H. SolikhulHadi, M.Ag. M. Arif Hakim, M.Ag.
NIP:196702132000031001 NIP:197901072005011006

Dosen Pembimbing Sekretaris Sidang

Suhadi, M.S.I. Ulin Nuha, M.S.I.
NIP: 197405182007121002 NID:198209131017042016

Mengetahui
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Surpriyadi, SH, MH.
NIP. 197210201999031001

KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

KUDUS
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PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aghniyatul Ilmiah

NIM : 1420210211

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan

dalam Kewajiban Syariah Serta Sanksi Pajak terhadap

Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat

Jepara

Saya menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil

karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun

sepenuhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini

dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Kudus, 07 Mei 2018

Yang membuat pernyataan

Saya

Aghniyatul Ilmiah
NIM :1420210211
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MOTTO

“ Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula)

kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang di haramkan

oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama

Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-kitab kepada mereka, sampai

mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

(QS: At-Taubah 9:29)1

1Al-Quran Terjemah,”Surah At-Taubah 9:29”, Penerbit Diponegoro, Bandung 2014,
hlm. 152.
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PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi rabbil ☁alamin, atas berkat rahmat Allah yang maha
pengasih dan penyayang dan dengan segala bentuk suka duka serta kepayahan
yang telah saya lalui dalam penyusunan skripsi ini, sehingga pada akhirnya
skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan kerendahan hati dan rasa bahagia,
kupersembahkan karya kecilku ini untuk:
1. Kedua Orangtua ku mamak dan bapak yang sangat aku sayangi dan aku

cintai, terimakasih atas semua kasih sayang, doa, pengorbanan, kesabaran,
pengertian dan dukungan yang telah kalian berikan di setiap langkah
dalam hidupku selama ini, Terima kasih.

2. Keluargaku, adek-adekku, kakek-nenek, Tante-tanteku dan Om-omku serta
keluarga besarku, yang selalu membantu, memotivasi dan mendukungku,
terimakasih atas bantuan kalian. Semoga Allah senantiasa menyayangi dan
membahagiakan kalian.Amin.

3. Teman spesialku yang selalu mendukung dan menemaniku, terimakasih
banyak.

4. Nyai-nyaiku, semua Teman-temanku, keluarga besar ESRF dan sahabat-
sahabatku seperjuangan yang saling memotivasi agar dapat wisuda bersama
Terimakasih.

5. Bp. Suhadi M.S.I yang telah membantu dan membimbingku dari ketiadaan
dan kemiskinan ilmu sampai terciptalah sebuah karya ilmiah ini. Semoga
menjadi sebuah karya yang bermanfaat.
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KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan

hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini peneliti dapat menyelesaikan skripsi

ini.

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman

Peraturan Perpajakan dalam Kewajiban Syariah Serta Sanksi Pajak

terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat

Jepara.Yang disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana

Strata 1 (satu) pada Ilmu Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Kudus.

Dalam Penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan

dan saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat

terealisasikan sesuai harapan. Untuk itu peneliti menyampaikan terima kasih

kepada:

1. Dr.H.Mundakir,M.Ag selaku Rektor IAIN Kudus yang merestui pembahasan

skripsi ini.

2. Dr. Supriyadi, SH.,MHselaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Kudus yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.

3. Suhadi M.S.I selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan

waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan

dalam penyusunan skripsi ini.

4. Para Dosen atau Staf Pengajar di lingkungan Institut Agama Islam Negeri

Kudus yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis

mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

5. AnisaListiana,S.Ag.,M.Ag, selaku Kepala Perpustakaan IAIN Kudus yang

telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam

penyusunan skripsi ini.

6. Pimpinan Unit UPPD Samsat Jepara yang telah memberikan ijin untuk

melakukan penelitian, bersedia meluangkan waktu dan membantu penulis

hingga terselesainya skripsi ini.
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7. Bapak dan ibu serta keluarga yang selama ini memberi dukungan (moril dan

materil) dan segala yang terbaik untukku, serta memberikan semangat belajar

hingga terselesaikannya skripsi ini.

8. Teman-teman seperjuangan,nyai-nyai ku dan teman-teman kos yang selalu

memberi semangat dan motivasi agar skripsi ini dapat terselesaikan.

Terakhir, penulis menyadari benar bahwa karya tulisan ini masih jauh dari

kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari

berbagai pihak diharapkan akan menjadi semacam suara yang dapat menjadi

bahan pertimbangan untuk karya berikutnya. Namun demikian, sedikit makna

yang tersirat dalam tulisan ini diharapkan akan ada manfaatnya baik bagi penulis

sendiri maupun bagi pecaba pada umumnya.

Kudus, 07 Mei 2018

Penulis,

Aghniyatul Ilmiah
NIM :1420210211


