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KATA PENGANTAR 

 

  

 Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat pertolongan, bimbingan, 

dan kasih karunia yang telah Ia berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penelitian 

ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh sidang sarjana strata 1 (S-

1). Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib 

Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di 

PT. TRIYUDIA BUSANAMAS”, memiliki tujuan untuk mengetahui apakah 

Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan 

berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi di PT.TRIYUDIA BUSANAMAS sebagai upaya memotivasi 

wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

 Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna 

dan masih terdapat kekurangan, baik dari bahasa yang digunakan ataupun teknik 

penyajiannya. Oleh karena itu, dengan segala kekurangan dan kerendahan hati, 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dari para 

pembaca. Besar harapan penulis supaya penelitian ini dapat memberikan manfaat 

kepada para pembaca. 

 Penulis mengucapkan rasa terima kasih atas semua bantuan yang telah 

diberikan, baik bantuan secara langsung maupun bantuan secara tidak langsung 

kepada penulis selama penulisan tugas akhir ini. Secara khusus, penulis 

mengucapkan rasa terima kasih kepada:  

1. Untuk Mamah dan Papah yang terkasih, sebagai orang tua yang selalu 

mendoakan penulis, dan senantiasa memberikan dukungan berupa 

perhatian dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 

akhir ini. Semoga kalian bangga pah,mah. 

2. Ibu Yuliana Gunawan, S.E., M.Si., Selaku Dosen Pembimbing penulis 

yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan saran dan telah 

menyediakan waktunya selama proses penyusunan tugas akhir ini. 

3. Bapak Dr. Drs. Mathius Tandiontong, M.M., Ak., Selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. 

4. Ibu Dr. Ratna Widiastuti, M.T., dan Bapak Peter, S.E., M.T., Selaku 

Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. 

5. Ibu Elyzabet I. Marpaung, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku Ketua Program 

studi Akuntansi Universitas Kristen Maranatha. 

6. Ibu Aurora Angela, S.E., M.Si., selaku Dosen Wali penulis yang selalu 

memberikan saran kepada penulis selama perwalian. 

7. Seluruh Dosen Pengajar yang sudah memberikan ilmu yang mereka 

punya kepada penulis selama penulis mengikuti perkuliahan di 

Universitas Kristen Maranatha.. 

8. Seluruh Staf Tata Usaha yang sudah memberikan bantuan kepada penulis  

9. PT.TRIYUDIA BUSANAMAS, Terima kasih telah memberikan data 

yang penulis butuhkan dalam penelitian ini. 

10. Kepada teman-teman: Erick Estrada, Merilla Santana, Ivena Jenny, 

Devera Sugandi, Tika Novitasari, Agustinus Arif. Terima kasih untuk 

semangat, dukungan, motivasi, dan doa yang diberikan. Semoga segala 



   
 

impian dan harapan kita dapat terwujud di masa depan. Sukses dan Tuhan 

Yesus memberkati. 

11. Teman-teman seperjuangan program studi akuntansi angkatan 2012. 

Semoga kalian sukses di masa depan kelak. 

Dan kepada pihak lain yang sudah memberikan bantuan baik secara langsung 

maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu-per satu. Tuhan Yesus 

memberkati kalian. Semoga tugas akhir ini dapat berguna dan memberikan nilai 

tambah bagi pihak yang membacanya. 
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