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KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera,

Puji syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala

berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skrpsi yang

berjudul” Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor”.Skripsi ini disusun untuk

memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana

Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas

Widyatama.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari

pihak-pihak yang selalu menemani penulis baik secara langsung maupun tidak

langsung.Rasa Penghargaan tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Yang terutama Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai penulis dari

sejak lahir sampai sekarang.Tiada ternilai Kasih-Mu

2. Kepada kedua orang tua penulis yaitu Alm G.Pardede dan M.br.Silaban.

walau Bapak sudah tidak ada tapi penulis yakin Bapak selalu melihat dari

atas. Dan untuk mama yang sungguh hebat telah mendidik dan

mengajari,mendukung penulis walau sebagai single parent .terimakasih

untuk doa mama,nasihat mama dan pengeorbanan mama,Ini semua

kupersembahkan untuk mu mah.. I love you mom…

3. Buat saudara kandung penulis Albert P Pardede S.dan adik Penulis Alm

Ricson P Pardede (kakak rindu kau dek.. I love you, morethan you know)
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Terimakasih untuk setiap doa,dukungan ,nasehat serta persaudaraan yang

indah yang menjadi penyemangat bagi penulis. Miss you…

4. Untuk orang yang selalu mau dan ingin direpotkan oleh Penulis Raja

Nimrod Simbolon, Terimakasih yaaa boyaaa…2405 ,ingat masa depan

indah selalu ada untukmu..diberkati setiap pekerjaan tanganmu ingat juga

untuk sit up…

5. Dengan segala Hormat penulis mengucapka terimaksih kepada Yth. Bapak

Dr.H.Mame S.Sutoko,Ir.,D.E.A selaku Rektor Universitar Widyatama

6. Yth Bapak. Dr.Islahuzzaman,S.E,M.Si.,Ak.selaku Dekan Fakultas

Ekonomi Universitas Widyatama.

7. Yth. Ibu Erly Sherlita, S.E.,M.Si.,Ak selaku Ketua Program Studi

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

8. Seluruh Dosen Universitas Widyatama yang tidak dapat penulis sebutkan

satu persatu. Terimaksih untuk ilmu serta nasihat selama ini. Tuhan

Memberkati.

9. Kepada Dosen Pembimbing penulis Bapak Kamaluddin Subha S.E.,M.M

yang telah membimbing penulis dari awal sampai penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

10. Kepada Sahabat Paduan Suaraku yang ada di GII HIT Dago, Ka Etha,kak

Dorma,ka Valen,ka Menri,bang Togi,bang Egi,Erial,ka Ine,kak Jun,ka

Bertha(aduhh kakak rempongku but I love her), bang Daniel,bang

Rei,bundo Alfin,Prety,Ester,adik Lia, dokter pribadi ka Santa,ka Wita, ka
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Septina. Untuk padus 1,2,3 GII HIT Dago yang tidak bisa Penulis

sebutkan satu persatu terimakasih untuk doa dan dukungannya.

11. Seluruh angkatan 2010 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

terimkasih untuk setiap semangat dan doa dukungan yang kalian berikan.

12. Kepada kakak cantikku Agnes Sihombing S.E .terimakasih yah ka dari

awal adek di Bandung sampai sekarang sudah mau direpotkan,buat nasihat

kakak,pokoknya sukses selalu buat kakak sayang…

13. Sahabat jugulku Ny. Marpaung Bripda Trimary Sihombing, penulis

doakan anaknya secantik penulis. Sehat selalu buat dedek bayi, miss

you…

14. Untuk tulang Kardiman yang beberapa kali mau transfer uang jajan, cepat

nyusul Wisuda yah Tulang,cepat nikah juga.he..heee…

15. Buat teteh Jagad ,terimaksih yah teh dulu mau direpotkan..salam buat

tuyul kecilku ditasik..

16. Untuk keluarga penulis yang jauh ada di Medan,Pekan Baru,Jakarta

terimaksih sudah mendukung lewat doa.

17. Kepada sahabat dan seperjuangan penulis, untuk Ratih Puji Astuti,Winda

yang dari awal sudah mau direpotkan, Resti, Intan, Amy, Tasya, Tsana,

Afnita, Vinda, Jesica, Lutfi, Faris, Melisa, Febby Anjani, Ossie,bang Oma,

Sidiq.

Bandung, 28 April 2014

Mardina Arthalia Pardede
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