KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat
dan karunia yang tak terhingga, shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada
Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya kebenaran, yang diutus
sebagai rahmatan lil’alamin sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi
dengan judul :
“ANALISIS PENGARUH ASPEK PENGETAHUAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DALAM MINAT PENGGUNAAN SISTEM E-FILING
(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Berstatus PNS dan Non PNS
yang bekerja di Pusat Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang)”
Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana
Ekonomi jenjang pendidikan Strata 1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Mercu Buana.
Penulis menyadari sebagai manusia biasa bahwa dalam penelitian ini tidak
lepas dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta
pengalaman. Penyusunan skripsi ini juga tidak mungkin selesai dengan baik tanpa
bimbingan, bantuan dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak,
khususnya Bapak Dr. Fardinal,SE.,M.Si.,Ak.. selaku dosen pembimbing skripsi
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
kekuasaan Allah SWT yang telah mencurahkan anugerahnya dan ingin berterima
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kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini
terutama kepada
1.

Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas Mercu
Buana

2.

Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA.,CIPSAS.,CMA selaku Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana

3.

Bapak Dr. Fardinal, SE.,M.Si.,Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1
Universitas Mercu Buana

4.

Seluruh dosen dan staff Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya.

5.

Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan semangat, doa dan
dukungan moral dan material yang tiada henti – hentinya kepada penulis serta
memberi semangat dan memberikan banyak motovasi dalam menyelesaikan
skripsi ini.

6.

Keluarga besar Udeng CS yang telah memberikan dukungan dan motivasi
dalam pengerjaan skripsi ini.

7.

Sahabatku Hana Hanifah yang telah memberikan bantuan, dukungan dan
motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.

8.

Sahabat -sahabat selama kuliah Yunida Embarsari, Lisa Andriani, Nur Baiti,
Diana Sismaya, Dewi Kartika, Dian Novita Sari, Taufik Hidayat, Guntur
Pangestu Aji, Kak Indri dan Kak Wandi atas bantuan, dukungan, dan
motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
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9.

Teman-teman seperjuangan Akuntansi 2013, terima kasih atas kebersamaan
selama menuntut ilmu di Universitas Mercu Buana.

10. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah
banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu
kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan untuk
menyempurnakan skripsi ini.Akhir kata penulis mengharapkan semoga penelitian
ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Agustus 2018

Ratna Ningsih
Nim: 43213010055
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