KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya
kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul
“Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pendidikan,
Dan Etika Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Empiris Pada Wajib Pajak
Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng )”. Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi 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 Bpk. Deden Tarmidi, SE., M.AK selaku
dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, bimbingan,
semangat, pengetahuan dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat yang telah
diberikan kepada penulis. Serta pihak lain yang telah membantu penulis dengan
ketulusan hati mengucapkan terima kasih yang sedalam–dalamnya kepada :
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1.

Orang tua tercinta atas pemberian nasehat-nasehat, semangat, motivasi,
hiburan dan perjuangannya serta doa yang selalu dipanjatkan kepada
penulis untuk bisa sampai selesainya skripsi ini.

2.

Bapak Prof. Dr. Ngadino Surip Diposumarto, MS, selaku Rektor
Universitas Mercu Buana

3.

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

4.

Bpk 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 Universitas Mercu
Buana yang telah memberikan segenap ilmunya.

6.

Teman – teman seperjuangan skripsi yang selalu bersama-sama dalam
mengerjakan skripsi yaitu Tofa Suhendra, Devi Lucianah, Syifa Fauziah,
Siti Rohaya, dan yang lainnya.

7.

Seluruh rekan kerja di PT. Mitra Sejuk Selaras yang selalu memberikan
dukungan dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8.

Pihak – pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima
kasih atas bantuan, motivasi serta doanya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata
sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki
penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan sega bentuk saran serta masukan
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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 diri, penulis mohon
maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 09 Februari 2019

Gilang Ramadhan
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