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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa  atas 

berkat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Self Assessment System dan 

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak 

Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota”. Penulisan  

skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh 

gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Kekhususan Akuntansi 

Pemerintahan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.  

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, 

baik dari segi isi maupun penyajiannya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan 

dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis akan dan masih terus belajar 

untuk meningkatkan kemampuan dan memperbaiki diri lebih baik lagi dimasa 

yang akan datang.  

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan 

bimbingan moril, materil yang tak terhingga untuk penulis. Penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, Ayahanda tercinta Drs. Aman 

Simaremare, MS dan ibu yang penuh kasih sayang  Dra. Minar Maeka Ujung 

yang senantiasa memberikan doa, arahan dan motivasi yang tidak pernah putus 

dan pengorbanan yang begitu besar yang diberikan kepada penulis. Terimakasih 

kepada Simaremare’s Sibling, kakak dan adik adik tersayang Kak Irene 

Simaremare, Adik Febi Simaremare, dan Adik Samuel Simaremare, terima kasih 
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sudah menjadi pendengar sejati penulis. Kalian adalah semangat hidup penulis 

yang akan tetap abadi dihati penulis.  

Pada kesempatan ini ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada 

pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu 

penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan. 

2. Bapak Drs.Kustoro Budiarta, M.E. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Drs. Thamrin, M.Si. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Drs. Bangun Napitupulu, M.Si selaku Pembantu Dekan II Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

5. Bapak Drs. Surbakti Karo-Karo, M.si, Ak selaku Pembantu Dekan III 

Fakultas Ekonomi  Universitas Negeri Medan sekaligus dosen 

pembanding utama yang telah memberikan kritik dan saran yang 

membangun dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak Hermansyah Sembiring, SE, M.si, Ak selaku dosen pembimbing 

skripsi penulis yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta 

kritik dan saran yang membangun sebagai masukan dalam penulisan dan 

penyusunan skripsi ini. 

7. Bapak Drs. La Ane, M.Si sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan sekaligus sebagai dosen pembanding 
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utama penulis yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran yang 

membangun sebagai masukan dalam penulisan skripsi ini. 

8. Bapak Drs. Jihen Ginting, M.Si, Ak selaku dosen pembanding utama 

penulis yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam 

penyusunan skripsi ini. 

9. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staf pegawai Jurusan Akuntansi 

Universitas Negeri Medan. 

10. Kepada Bang Ricky selaku staf jurusan akuntansi sudah banyak membantu 

penulis dalam pengurusan berkas administrasi sampai selesai. 

11. Kepada Bang Adli, Kak Fitri dan seluruh kakak-kakak yang ada di 

P2Humas Kanwil Direrktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I yang telah 

banyak membantu dalam pengumpulan data penelitian penulis. 

12. Kepada Kak Iin dan seluruh pegawai yang ada di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Medan Kota yang telah banyak membantu dalam pengumpulan 

data penelititan penulis. 

13. Untuk para sahabat is the best seperjuangan skripsi Ainul, Dwi, Lena, 

Fitri, Fani yang selalu bersama sama, selalu memberi motivasi dan 

dukungan dan juga jadi tempat peraduan dikala lelah melanda. 

Terimakasih buat semua kebersamaan yang telah dilalui. 

14. Sahabat sahabatku Yulia, Nesa, Yuna, Sara, Mei, Iyun,  Andi, Ardi, 

Fahmi, Zain, Roni, Akbar , Ade, Ari, Maha, Herli dan semua Akp’10 yang 

tak bisa penulis sebutkan satu persatu kalian adalah sahabat terbaikku. 
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15. Dan semua pihak yang memberikan dukungan dan doa kepada penulis 

yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima Kasih. 

Akhirnya segala bantuan, dorongan jasa dan kerjasama yang telah 

diberikan semua pihak,  semoga diberkati dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis 

harapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. 

Sekian dan terimakasih. 

 

 

 

 

Medan,   Maret  2014 

Penulis, 

 

 
Tri Septiar Yosepha Simaremare 

 




