
 

v 
 

KATA PENGANTAR 

Penulis memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Perhitungan, Pemotongan, 

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai 

Tetap di PT Inov Perdana Teknologi”. Skripsi ini merupakan syarat untuk 

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, khususnya Ibu Elok Kurniawati, SE, M.Ak., selaku 

dosen pembimbing yang telah memberikan saran, waktu, bimbingan, semangat, 

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

kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis haturkan 

Alhamdulillah atas kekuatan Allah SWT yang telah mencurahkan anugerahnya dan 

ingin berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan 

skripsi ini, terutama kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ngadino Surip Diposumarto, MS selaku Rektor 

Universitas Mercu Buana. 

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

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

http://mercubuana.ac.id/



 

vi 
 

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

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

4. Seluruh dosen dan staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap 

ilmunya. 

5. Mama tercinta, kakak, serta adik, terima kasih atas semua doa yang tulus, 

cinta dan kasih sayang, semangat, nasihat, motivasi dan dukungan moral 

serta material kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Untuk Nanda Alfiyandi, Seftian Herviyanto, Mohammad Jaenudin, 

Rudalton Muriono Napitupulu, Sujito, yang menjadi tempat untuk 

menghibur diri ketika penat datang dan selalu mendukung penulis untuk 

menyelesaikan studi dengan baik. 

7. Teman-teman seperbimbingan yang telah berjuang bersama-sama yaitu 

Qonita Lhutfia, Indah Puji Rahayu, Wahyuni, Dwi Wulandari, Rosiful 

Akli, Fauzan Maulana, dan rekan-rekan semua yang tidak dapat saya 

sebutkan satu-persatu. 

8. Keluarga besar PT Inov Perdana Teknologi, Divisi Finance and 

Accounting yang selalu memberikan doa, semangat dan motivasi kepada 

penulis. 

9. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. 

 

http://mercubuana.ac.id/



 

vii 
 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik 

yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat 

menmbah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Akhir 

kata dengan segala ketulusan dan kerendahan diri, penulis mohon maaf apabila ada 

kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini. 

 

 

Jakarta, 6 Februari 2019 

Hormat Saya 

 

 

Penulis 

 

 

 

http://mercubuana.ac.id/




