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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan kekuatan, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan E-filing, Tingkat 

Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak. Adapun tujuan penulis menyelesaikan Skripsi ini yaitu sebagai syarat 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi S1 Akuntansi Fakultas 

Ekonomi & Bisnis Universitas Mercu Buana. 

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis menyadari masih banyak 

kekurangan-kekurangan dikarenakan masih banyak hal yang penulis belum 

ketahui dan tentunya keterbatasan yang dimiliki penulis dalam menyusun Skripsi 

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

yang sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Bapak Taufik Akbar, SE., 

M.Si., AK., CA. dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, 

bimbingan, semangat, pengetahuan dan nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat 

yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini 

penulis haturkan alhamdulillah atas kekuatan Allah SWT yang telah mencurahkan 

anugarhnya dan ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

penyusunan skripsi ini termasuk kepada: 

1. Kedua Orangtua yang sudah tenang di surga-Nya Alm Bapak Suparno dan 

Almh Ibu Sirkem. Merekalah alasan penulis menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga Beliau bangga melihat perjuangan anaknya. 
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2. Orang yang paling istimewa dalam hidup penulis Suami tercinta Prima 

Nurhuda, support system yang selalu percaya bahwa penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran dan doanya. 

3. Untuk Mas Imam, Adit, Dani dan Panca terima kasih telah menjadi 

motivasi dan penyemangat untuk bisa menjadi adik/kaka dengan figure 

terbaik untuk kalian. 

4. Keluarga besar dan saudara-saudara, terima kasih atas semangat yang 

selalu diberikan kepada penulis. 

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

Mercu Buana. 

6. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak, M.Si.,CA., CIPSAS. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

7. Bapak Dr. Ferdinal, SE., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi S1 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

8. Ibu Minanari, SE., M.Si sebagai dosen penelaah proposal skripsi yang 

telah memberikan masukan dan nasehat-nasehat yang bermanfaat yang 

telah diberikan kepada penulis. 

9. Seluruh dosen dan staff Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya.  

10. Sahabat dan Teman – teman Icha, Ocha, Puji, Linda, Natali, Lauren, Toya, 

Nadia Arum, Aini dan Faizal yang telah memberikan bantuan, doa dan 

semangat kepada penulis.  
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11. Pihak-pihak lain yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 

Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari sepenuh hati bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran 

yang membangun demi kesempurnaan Skripsi ini. Akhir kata penulis berharap 

semoga Skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, dan umumnya bagi 

para pembaca. 
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