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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-

Nya kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kinerja 

Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga” Skripsi ini 

merupakan syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

 Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas 

dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang 

sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis 

haturkan alhamdulillah atas kekuatan Allah SWT yang telah mencurahkan 

anugrahnya dan ingin berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu 

dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada: 

1. Bapak Dr. Ir Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas Mercu 

Buana. 

2. Bapak Dr. Harnovinsah,Ak.,Msi.,CA.,CIPSAS.,CMA selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta. 

3. Bapak Dr. Fardinal,SE.,Ak.,M.Si selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta. 

4. Ibu Yulia Yustikasari,SE,MSc selaku dosen pembimbing yang sudah banyak 

memberikan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini. 
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5. Seluruh Dosen Akuntansi Universitas Mercu Buana yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa serta ilmu yang telah diberikan 

kepada penulis. 

6. Seluruh karyawan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Mercu Buana, terima kasih atas bantuan dan arahannya yang telah 

diberikan selama penyusunan skripsi ini. 

7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga Jakarta Selatan yang 

telah mengizinkan peneliti untuk Praktik Kerja Lapangan dan meneliti disana. 

8. Kedua orang tua, serta keluarga besar penulis yang telah memberikan doa dan 

dukungan selama proses perkuliahan dimulai. 

9. Sahabat sekaligus teman seperjuangan dari semester 1 sampai dengan semester 

akhir, yang selalu memberikan dorongan dan kebahagiaan saat penulis sedang 

merasa kelelahan dalam proses pengerjaan skripsi ini Yukeu Rezki Noviani, 

Vera Maryana, Lisda Tiara, Suci Ambar Swari, Pipit Fransiska, Ana Safilatul 

Rahmah, Dwi Aulia Nurannisa, Kharisma Hening Trianjani, Darmiyati, Siti 

Eriyah, Eva Rosdiana Dewi.  

10. Sahabat yang menemani belajar dan memberikan semangat selama proses 

pengerjaan Skripsi ini Retno Putri S. 

11. Sahabat penulis di bangku SMA yang sampai saat ini selalu memberikan 

motivasi dan dorongan agar saya selalu semangat dalam proses pengerjaan 

skripsi ini Yessy Arifin, Arum Meisyaroh, dan Dessy Asvika. 

12. Kakak yang selalu memberikan nasihat-nasihat dan dorongan agar penulis 

selalu fokus untuk segera menyelesaikan skripsi ini Iqbal Hasan. 
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13. Semua teman-teman Akuntansi S1 angkatan 2014 yang tidak dapat disebutkan 

satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya selama menuntut ilmu di 

Universitas Mercubuana. 

14. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih 

atas bantuan dan doanya untuk penulis selama mengerjakan skripsi ini. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, baik dalam isi maupun penyajiannya dikarenakan terbatasnya 

pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Penyusunan skripsi ini 

tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang sangat berarti dari 

berbagai pihak, khususnya Ibu Yulia Yustikasari, SE, MSc. selaku dosen 

pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, saran, bimbingan, 

semangat, pengetahuan dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat yang telah 

diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala 

bentuk saran dan masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. 

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan khususnya bagi penelitian yang akan datang. 

         

Jakarta,   Februari 2018 

 

(Helmi Fitriyaningsih) 
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