
Alhamdulillah……… 

 

Akhirnya Lilik Cahyo Nugroho mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi. Semua ini tak 

lepas dari peran semua yang telah mendukungku. Halaman ini merupakan 

persembahanku kepada mereka untuk menyampaikan rasa terima kasihku yang tak 

terhingga. 

Kupanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah menjadikan aku sebagai 

manusia yang selalu berdoa dan bersyukur menjalani apa yang telah Engkau berikan. 

 

Keluargaku Tersayang. 

Ibu…akhirnya kulo lulus,Bu’… Matursuwun atas doa-doanya,dukungan baik moril, 

spiritual maupun materiil, segala kepercayaan yang telah diberikan. Semoga saya 

menjadi anak yang selalu memberikan yang terbaik untuk keluarga. Terimakasih 

banyak, Ibu… 

Bapak…kulo sampun dados tiyang… terima kasih atas segala doa, masukan, saran, 

wejangan, dan pengertiannya kepada saya. 

 

Keluarga Besarku. 

Mas Mulyo, Mbak Yuyun, Fauzy……keluarga yang sangat menyenangkan. Terima 

kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Doakan aku dapat mengejar cita-citaku. 

 

Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya dan segala yang menyertainya. 

Segenap Dosen dan Staff Jurusan Akuntansi. Pak Unti, Bu Devi, Pak Dede, Pak 

Kuspandi, Mbak Tri, Mbak Ratna, Pak Prapto, Mbak Wur, dan terima kasih spesial 

untuk Pak Choiru yang telah dengan sabar membimbingku dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

Terima kasih untuk segenap keluarga Akuntansi Brawijaya. 



Teman-temanku di Malang.. 

Om dan Tante, terima kasih banyak sudah mau memahami Lilik yang lumayan mbleler 

ini. Nazif, tunggu kedatanganku di Jakartamu. Ade…suwun sing akeh yoo,mulai aku 

nyelang laptopmu gawe nggarap skripsiku iki sampek kelar. Guyon bareng koyo’ ndhsik. 

Benny…aku wes lulus,Ben. Ali…terima kasih di saat-saat terakhirmu di Malang, 

sudah menghangatkan suasana di kosan karena badanmu itu. Hehee… Arip…suwun 

motivasine,Rip..akhirnya kita lulus juga. Bayu, Adit, Jimmy, dan Gophar…suwun 

buat semuanya, saran maupun masukan, kebersamaan, dan pengertiannya. Sepurane lek 

akeh salahku yo, kawan-kawanku. Minta doanya supaya aku bisa melanjutkan 

perjalanan hidup ini. Besar harap nanti kita bisa bertemu lagi dan bercerita tentang 

perjalanan kita. 

 

Teman-teman seperjuanganku. Ade, Arif, Kojeh, Aris, Alfan, Femi, Iif, Sinchan, 

Windy… akhirnya kita lulus juga,teman… just in time… hehehehee… Terima kasih ya 

buat semuanya. 

 

Teman-teman terbaik dalam hidupku… HMJA Universitas Brawijaya… Ak’04 

Ade, Jimmy, Nazif, Bayu, Arip, Kojeh, Bondan, Sigit, Aris, Alfan, Windy, 

Otong, Hani, Kamel, Emon, Kurnia, Ranyo, Sinchan, Le’ To, Ayung dan segenap 

teman-teman Akuntansi 2004 lainnya… Alhamdulillah, kita semua sudah berhasil 

melewati perkuliahan ini dengan sukses. 

Ak’05 Mario, Adit, Ali, Benny, Rhovi, Ucok, Jupil, Windu, Eka, Udin, Abedt, 

Eko,Dinar, Vita, Yessy, Rani, Fida, Tishya. Ak’06 Dommi, Rizka, Dika, Desta, 

Disti, Acis, dan semua teman Akuntansi ’06 lainnya. Ak’07 Restu, Risa……… 

Terima kasih buat semuanya yang belum dapat saya sebutkan. 



Buat nama-nama yang belum LiLo sebutkan, mohon maaf yang banyak yaa…… Terima 

kasih atas semua kebaikan dan bantuannya selama ini. Semoga kita semua bisa menjadi 

orang yang lebih baik serta selalu memperoleh yang terbaik dalam hidup kita. 

 

 

 

Wassalam…………… 

 

 

Lilik Cahyo Nugroho, SE. 



KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat dan 

rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tipologi 

Tingkat Kepatuhan dan Pemahaman Wajib Pajak pada Pajak Pertambahan 

Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan”. Skripsi ini adalah 

untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi 

program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, 

penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya 

bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin 

menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Prof. Bambang Subroto, SE., MM., Ak. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya. 

2. Bapak Dr. Unti Ludigdo, Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya. Terima kasih atas dukungan dan segala 

bantuannya. 

3. Bapak M. Khoiru Rusydi, SE., M.Ak., Ak, BKP. selaku dosen pembimbing 

dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas semua bimbingan, 

kesabaran, dan semua bantuannya. 



4. Bapak Drs. Kuspandi, Ak. dan Ibu Devy Pusposari, SE., M.Si., Ak. selaku 

dosen penguji. Terima kasih atas kemudahan dan masukan yang diberikan 

dalam ujian skripsi. 

5. Segenap Dosen dan Staff Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya. Pak Helmy, Bu Sari, Bu Arum, Bu Tri, Pak Prapto, Mbak Wur, 

Mas Zakky, Mbak Ratna serta dosen dan staf lainnya. 

6. Orang tuaku, Ibu dan Bapak yang senantiasa mendoakan dan mencurahkan 

dukungan serta kasih sayang, baik secara moril dan materiil. Terima kasih atas 

semua kepercayaan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT. selalu memberi 

lindungan kepada keluarga kita. 

7. Bapak Robertho S, staff KPP Pratama Malang Selatan. Terima kasih atas 

semua bantuannya, saran dan penjelasan sehingga skripsi ini bisa 

terselesaikan. 

8. Teman-teman hidupku di Malang. Tante dan Om, Gophar, Nazif, Ade, Bayu, 

Mario, Adit, Jimmy, Aris, Alfan, Bocah Angon, Hendrik dan teman-teman 

kosan yang lainnya 

9. Teman-teman seperjuanganku Akuntansi 2004. 

10. Sahabat-sahabat terbaik di HMJA Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 

11. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu karena 

keterbatasan tempat dan ingatan penulis. Terima kasih. 



Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan karena pada dasarnya penulis adalah manusia biasa yang sewajarnya 

memiliki kekurangan, keterbatasan dan tidak pernah sempurna. Oleh karena itu, 

penulis sangat berharap akan adanya masukan berupa saran dan kritik yang bersifat 

membangun untuk perbaikan di masa mendatang. 

 

 

 

Malang,  Juni 2011 

 

 

Penulis 


