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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim, 

              Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 

dan karunia yang tak terhingga, shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada 

Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya kebenaran, yang diutus 

sebagai rahmatan lil’alamin sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi 

dengan judul : 

“Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak dan Tingkat 

Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

(Studi kasus pada karyawan/pegawai yang memiliki NPWP di Rumah Sakit 

Jantung Harapan Kita)” 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana 

Ekonomi jenjang pendidikan Strata 1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

        Penulis menyadari sebagai manusia biasa tidak lepas dari kesalahan dan 

kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. Penulis menyadari 

bahwa tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan berbagai pihak, penulisan 

skripsi ini tidak akan pernah selesai. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
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1. Allah SWT , segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan hidayah-Nya, 

yang telah memberi petunjuk, kekuatan lahir dan batin dan memberi 

semangat dan keikhlasan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.  

2. Kedua orang tua tercinta Bapak Rusman Basir, SH dan Ibu Wiharti serta 

adikku tercinta Geninda, yang selalu memberi kasih sayang, dengan ikhlas 

mendidik dan memiliki peran  terpenting yang tak terhingga telah 

memberikan doa tulus dan memberikan dukungan moril ,materiil kepada 

penulis baik dalam suka maupun duka.  

3. Bapak Sugianto, Drs, MM selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk berdiskusi dan memberi 

saran serta petunjuk kepada penulis.  

4. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas 

Mercu Buana.  

5. Bapak Dr.Harnoviansah, SE, AK, Msi selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Mercu Buana.  

6. Bapak Dr. Fardinal, SE, M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

S1Universitas Mercu Buana.  

7. Seluruh staf  program studi akuntansi Universitas Mercu Buana yang telah 

membantu proses pengambilan data dan kuesioner dalam penelitian ini.  

8. Para dosen jurusan akuntansi S1, yang telah memberikan segenap 

ilmunya. 

9. Teman-teman Taufik hidayat, Harryanto, Guntur, Nolly, Zaenal dan 

semuanya ,yang selalu memberi semangat dan telah membantu mengolah 
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skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan yang terbaik untuk kita 

semua . Aamiin.  

                  Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan untuk 

menyempurnakan skripsi ini. 

Akhir kata penulis mengharapkan semoga penelitian ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi semua pihak.  
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