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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmaanirrahiim, Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamiin. Segala puji 

dan syukur kepada Tuhan Yang Masa Kuasa, Allah SWT atas segala nikmat dan 

karunia-Nya yang tidak terbatas. Shalawat serta salam bagi junjungan seluruh 

umat, Nabi Muhammad SAW atas teladannya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan 

Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi” sebagai salah satu 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, batuan, serta dukungan dari 

berbagai pihak, khususnya penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada Bapak Dr. Waluyo, M.Sc., 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 karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih 

juga kepada: 

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Watno dan Ibu Onih, serta adik penulis 

Aldi Nugroho yang telah memberikan semangat, doa serta dukungan moral 

maupun material yang tiada henti-hentinya kepada penulis, serta motivasi 

dan banyak inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini.  
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2. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM., selaku Rektor Universitas 

Mercu Buana. 

3. Bapak Dr. Harnovinsah M.Si., Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Mercu Buana  

4. Bapak Dr. Fardinal, SE.,M.Si.,Ak selaku ketua Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana 

5. Seluruh Dosen dan Staff Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya 

kepada penulis 

6. Kepada responden yang telah bersedia mengisi kuesioner sehingga 

memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini.  

7. Keluarga “Hijrah”, Anggun Eka Handayani, Rohmatun Asrifah Nur 

Cholisah, Dian Yustikaviani, Rachmah Dwi Fatimah, Maya Apriyani, Ari 

Wahyu Destria, Dwi Nurcahyani, yang telah memberikan doa, semangat 

dan juga motivasi kepada penulis 

8. Keluarga “Kerajaan Ular”, Dian Yustikaviani, Helen Mitra Sumarta, Yuni 

Zaidah, Dayu Aristya Agrah, Adhika Diah Maulani, Nur Amalia, Fajar 

Dwi Handoko, Reno Budiman, Muhammad Ardianto, Bismo Cakra 

Wardhana, Fajar Andrianto, Ardiles Permata Jaya, yang telah menemani 

penulis sejak semester 1 sampai semester akhir ini dan tiada hentinya 

memberikan doa, semangat, dan motivasi.  

9. Ummayah Rizqy Arrasy yang telah membantu dan menemani penulis 

menyebarkan kuesioner.  
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10. Semua  teman sebimbingan penulis yang selalu ada dan berjuang bersama 

demi mencapai tujuan yang sama.  

11. Teman-teman Akuntansi angkatan 2014 atas dukungan dan motivasi serta 

kebersamaannya selama masa perkuliahan. 

12. Pihak-pihak yang tidah bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih 

atas bantuan, motivasi serta doanya.  

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 dan masukan bahkan kritik 

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

menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. 

Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis mohon maaf 

apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini. 

 

 

Jakarta, 16 Maret 2018 

 

 

 

 

Marisa Erpiani  

(43214010165) 
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