KATA PENGANTAR
Segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat
menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kesadaran Wajib Pajak, Moral Wajib
Pajak dan Insentif Pajak terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Wajib Pajak
Usahawan Yang Terdaftar di KPP Kembangan Jakarta Barat)”. 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 serta dukunga dari
berbagai pihak, khususnya penulis mengungkapkan rasa terimakasih yang
sebesar-besarnya kepada bapak Febrian Kwarto, SE., M.Akt., AK., CA selaku
dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan saran, bimbingan,
semangat, pengetahuan, dan nasehat yang sangat bermanfaat yang telah diberikan
kepada penulis. Oleh karna itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan
terimakasih kepada :
1. Kedua orangtua saya yaitu bapak adin dan ibu yudiarti yang telah
memberikan semangat, do’a, dukungan moral dan material yang tiada
henti-hentinya kepada saya serta banyak memberikan inspirasi dalam
menyelesaikan skripsi ini.
2. Pacar Saya Melinda Fitriani yang selalu sabar memberi arahan dan
bimbinagan dalam proses pembuatan skripsi, dan juga sebagai
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penyemangat dan yg selalu setia menemani saya membuat skripsi sampai
Alhamdulillah selesai,berkat dukungan motivasi saya bisa menyelesaikan
tugas akhir saya.
3. Nicole yaitu kucing saya yang pinter,lucu dan menghibur
4. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM., selaku Rektor Universitas
Mercu Buana
5. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., CIPSAS., CMA selaku Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana
6. Bapak Dr. Fardinal, SE.,M.Si.,Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana
7. Bapak Febrian Kwarto, SE., M.Akt., AK., CA selaku pembimbing
akademis selama saya belajar di Program S1 Akuntansi FEB.
8. Seluruh dosen dan staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya.
9. Para responden saya yang telah bersedia mengisi kuesioner sehingga saya
dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada PE meskipun belum kenal terlalu laa dan saya diperkenalkan PE
darpaca saya Alhamdulillah mereka yang selalu bersama setiap mata
kuliah dan selalu memberikan dukungannya hingga saya menyelesaikan
skripsi ini. selalu ada dan berjuang bersama menyemangati saya hingga
saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Madya, iis, hera dan semua teman sebimbingan saya yang selalu ada dan
berjuang bersama demi mencapai tujuan yang sama.
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12. Teman-teman Akuntansi angkatan 2014, terima kasih kebersamaannya
selama masa perkuliahan.
13. Pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas
bantuan serta do’a nya.
Saya menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna
dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki.Oleh karena
itu, saya mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang
membangun dari berbagai pihak.
Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala
kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat
dan menambah pengetahuan khusunya bagi peneliti dan pembaca pada umumnya.
Dengan segala ketulusan dan kerendahan diri, saya mohon maaf apabila ada
kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini.

Jakarta, 14 Februari 2018

Muhammad Hanif
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