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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Tuhan YME, yang telah 

memberikan rahmat dan karunianya, karena tanpa kesempatan serta berbagai 

berkah-Nya yang penulis terima, penulis tidak mungkin bisa menyelesaikan 

skripsi “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan E-Filing, dan Peran 

Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.  

  

Tujuan Pembuatan Skripsi ini adalah sebagai sarana penilaian yang 

merupakan bagian dari tugas akhir yang sudah di tetapkan. Lebih lanjutnya, 

tujuan dari skripsi ini adalah sebagai bahan pembelajaran, untuk mengetahui 

sejauh pajak membawa dampak kepada bangsa Indonesia untuk meningkatkan 

kecintaannya terhadap negara.  

 Terima Kasih penulis ucapkan kepada banyak pihak yang terlibat secara 

langsung maupun tidak langsung. 

1. Bapak Prof. Dr. Ngadino Surip, Ms, selaku Rektor Universitas Mercu 

Buana. 

2. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CIPAS., CMA. selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeristas Mercu Buana. 

3. Bapak Drs. Ferdinal, SE., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

4. Ibu Debbie Yoshida S.Pd., M.Si. selaku Dosen Pembimbing dalam 

penulisan skripsi ini yang selalu membimbing penulis dengan penuh 

kesabaran. 
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5. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana yang pernah memberikan waktu dan 

kesempatan untuk mengajarkan banyak hal, baik itu berupa Materi 

maupun wejangan untuk bekal dimasa yang akan datang. 

6. Kepada orang tua dan keluarga penulis, yang tidak pernah henti 

memberikan do’a, semangat, dukungan langsung maupun tidak langsung 

kepada penulis.  

7. Semua orang-orang terdekat, yang sudah memberikan dukungan, saran 

moril maupun waktunya untuk terbentuknya skripsi ini, yang bahkan tidak 

bisa penulis sebutkan satu per satu, namun dimanapun kalian berada, 

semoga kebaikan selalu mengiringi dan senantiasa diberikan banyak 

kebahagiaan. 

 

 Penulis menyadari bahwa tidak akan pernah ada yang sempurna, skripsi 

ini pun masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan baik waktu maupun 

kesempatan untuk dapat menelaah lebih jauh atas tema yang dipilih. Oleh karena 

itu penulis berharap adanya kritik & saran yang membangun guna perbaikan 

pembuatan skripsi ini. Penulis berharap, kedepannya akan ada penyempurnaan 

yang dilakukan oleh orang lain terhadap skripsi ini. 

 

 Sebagai penutup semoga skripsi  ini bermanfaat bagi kita semua yang 

berkesempatan membacanya, dan dengan rendah hati penulis mempersembahkan 
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skripsi ini untuk dapat dipelajari maupun sekedar jadi sumber refrensi untuk dapat 

ditelaah lebih jauh. Akhir kata, penulis ucapkan Terima Kasih. 

 

 

Jakarta, 07 Februari 2019 

Penulis 
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