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MOTTO 

 

ُ َوَرُسْولُ   َوََل   ٗ  هقَاتُِلوا الَِّذْيَن ََل يُ ْؤِمنُ ْوَن ِِبّللٰهِ َوََل ِِبْليَ ْوِم اَْلهِخِر َوََل ُُيَٰرُِمْوَن َما َحرََّم اّللٰه
بَ   اُْوتُوا  الَِّذْينَ   ِمنَ   اْلَْقِٰ   ِدْينَ   َيِديْ نُ ْونَ  ْزيََة َعْن يٍَّد وَُّهْم َصاِغُرْونَ الِْ   يُ ْعطُوا  َحتٰه   اْلِكته  

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan 

hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah 

diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan 

agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah 

diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh 

sedang mereka dalam keadaan tunduk” (Q.s At-taubah : 29) 
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PERSEMBAHAN 

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, skripsi ini tidak 

terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik ide, kritik, saran maupun dalam 

bentuk lainnya oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai 

penghargaan atau peran sarannya dalam penyusunan skripsi ini, untuk 

penulis persembahkan untuk:\ 

1. Untuk kedua orang tua saya, Bapak Jasiman dan Ibu Nur Khayati, 

yang telah mendidik saya dengan sepenuh hati, mendo’akan serta 

memberikan dukungan yang teramat dalam. Keluarga kakak Saya 

Gendhuk Sudaryati yang telah memberikan dukungan kepada saya. 

2. Jauharus Shofa yang telah memberikan dukungan dan semangat 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. 

3. Pihak SAMSAT Kudus yang telah memberikan izin dan memberikan 

bantuan dalam penelitian. Dan seluruh pegawai SAMSAT Kudus yang 

telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melakukan 

penelitian 

4. Teman-teman kelas Akuntansi Syariah A angkatan 2017 yang telah 

memberikan pengalaman selama perkuliahan dan kegiatan yang telah 

dilalui. 

5. Seluruh teman-teman organisasi kampus yang telah memberikan 

pengalaman selama kegiatan organisasi sehingga dapat menunjang 

skill penulis. 

6. Kepada Kakak tingkat khususnya mbak kukuh wijayanti, mbak siska 

apriliya dan kepada teman baik saya nor aini dan alrida nova 

maghfiroh penulis mengucapkan terimakasih karena telah membantu 

penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

Mohon maaf apabila dalam penulisan masih banyak kekurangan 

dan kesalahan yang penulis perbuat. Kritik dan saran yang penulis terima 

dapat memperbaiki karya tulis yang akan datang. 

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya 

dan khususnya bagi pihak-pihak tertentu yang membutuhkan penelitian 

ini. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

 ا L/i ل Sy/sy ش B/b ب 
Tand

a 

tanda 

 M/m  ... A/a م Ṣ/ṣ ص T/t ت 

 N/n  ... I/i ن Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث 

 W/w  ... U/u و Ṭ/ṭ ط J/j ج

 H/h Mādd ھ Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

 Bā ب   ˊAˊ/a ء  A/’a‘ ع   KH/kh خ

Bi ِبي  A/a ء  ’A’/a ع D/d د ̅ 

 Bū يُ وي  Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ

 F/f Tasydi̅d Yāˊ nisbah ف R/r ر 

Falak ف  ل ِكي   Abb أب   Q/q ق Z/z ز 

iy 

ل ِمي  ع ا   Rab ر ب   K/k ك S/s س  ‘ālam

iy 

‘Ain/Hamzah 

di Belakang 

‘Ain/Hamzah 

di-waqf 
 Vokal الي 

Lengkap 

-al ايليُفُرويعُ  qara’a ق  ر  ع  

furū’ 
-al ايليق م رُ 

qamar 
 gairi̅ غ ْييِ يي 

-al ايلق ض اءُ  qara’a ق  ر    

qaḍāˊ 
-al ايلشَّميسُ 

syams 
syai’u ش ييئ  

n 

Kata Majemuk 

dirangkai 

Kata majemuk 

dipisah 
Tāˊ Marbūṭah 

 Jamāludd َج  ا ُل الدِ  يينِ 
i̅n 

 Jamāl al-D َج  ا ُل الدِ  يينِ 
i̅n 

 Sā’ah س ا ع ة
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke 

hadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada 

semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan 

ketetapan Iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah 

kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat 

semoga kita senantiasa mendapat syafa’at dari beliau. tiada kata yang 

lebih patut diucapkan oleh seseorang hamba selain puji syukur kehadiran 

Allah swt. Tuhan yang maha mengetahui, pemilik segala ilmu, karena 

atas petunjuk-Nya beserta segala nikmat-Nya sehingga skripsi yang 

berjudul: PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, SANKSI 

PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP 

KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 

DENGAN KOMPENSASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi 

Pada Wajib Pajak di SAMSAT Kudus) dapat diselesaikan. 

Adapun skripsi ini ditulis dan diajukan untuk memenuhi salah 

satu syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Prodi Akuntansi 

Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnia Islam Institut Agama Islam 

Negeri Kudus. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan 

berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk 

lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai 

penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:  

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

2. Dr. Supriyadi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam IAIN Kudus  

3. Tina Martini, SE, M.Si. selaku ketua Prodi Akuntansi Syariah .  

4. Jadzil Baihaqi, M.S.A. selaku Dosen Pembimbing skripsi 

terimakasih atas arahan dan petunjuk yang diberikan dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

5. Segenap Dosen/Staff Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis 

dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama 

penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu 

menyelesaikan penulisan skripsi ini.  

6. Untuk kedua orang tua, Bapak Jasiman dan Nur Khayati, yang 

telah mendidik saya dengan sepenuh hati, memberikan 

pendidikan karakter, selalu memberikan keleluasaan kepada 
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penulis serta saudaraku yang dengan tulus dan ikhlas 

memberikan dukungan dan do’anya. 

7. Jauharus Shofa yang telah memberikan dukungan dan semangat 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. 

8. Bapak Zakki dan Bapak Anang SAMSAT Kudus yang telah 

memberikan izin dan memberikan bantuan dalam penelitian. 

9. Segenap Pegawai SAMSAT Kudus yang telah memberikan 

kesempatan kepada penyusun untuk melakukan penelitian 

10. Semua pihak yang membantu dalam pembuatan skripsi ini yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.  

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, dan segala 

kekurangan dimiliki hambanya termasuk saya sebagai seorang 

penulis. Mohon maaf apabila dalam penulisan masih banyak 

kekurangan dan kesalahan yang penulis perbuat. Semoga karya 

sederhana ini dapat memperluas wawasan bagi siapapun yang 

membacanya.  

 

 

Kudus, 30 April 2021 

 

 

SOLIKHATI 

 

 

 

 


