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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat allah swt, yang dimana telah 

memberikan berkat rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

laporan skripsi yang berjudul “Analisa Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Yang 

Di Pengaruhi Pelaporan Pajak Online Dan Kesadaran Wajib Pajak (Survey pada 

Wajib Pajak Orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat)”. 

Penulis menyadari dalam penulisan laporan skripsi ini masih jauh dari sempurna, tidak 

lepas dari kekurangan-kekurangan baik dari penyajian, isi maupun bahasanya. Hal ini 

dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan, kemampuan dan pengalaman yang 

penulis miliki. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya 

membangun untuk peningkatan mutu penulisan laporan lainnya di masa yang akan 

datang. 

Selama penyusunan laporan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai 

pihak, baik itu bimbingan, dorongan, nasehat serta do’a dan bantuan dari berbagai 

pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dengan tulus dan segala kerendahan hati 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia.  

2. Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., Spec.Lic selaku Dekan Fakultas Ekonomi.  

3. Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., MAk., Ak., CA selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi. 
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4. Dr Ely Suhayati, SE., M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar 

dan tekun memberikan waktu dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun 

laporan skripsi ini. 

5. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Komputer Indonesia. 

6. Seluruh staf dosen akuntansi karena memberikan ilmu kepada penulis. 

7. Staf sekretariat karena membantu segala hal yang berkaitan dengan dokumen 

demi keberlangsungan kuliah hingga saat ini. 

8. Orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis hingga 

saat ini. 

9. Rijal abrar yang tak henti memberikan motivasi dan wawasan kepada penulis 

yang begitu bermakna. 

10. Teman-temanku baik yang berada di UNIKOM maupun di luar itu yang tidak 

bisa penulis sebutkan satu persatu, atas kebersamaan yang pernah ada dan 

selalu terjalin. 
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Harapan penulis semoga apa yang disajikan dalam laporan ini dapat 

memberikan manfaat yang besar bagi penulis khususnya serta bagi semua pihak yang 

membaca. Akhir kata penulis sampaikan semoga amal berupa bantuan, informasi dan 

doa yang diberikan akan mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT. 
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