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PERNYATAAN ORISINALITAS
Dengan ini saya menyatakan bahwa :
1. Skripsi ini merupakan Karya asli dan belum pernah diajukan untuk
mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta
maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas
dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang
dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari
terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima
sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi
lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta,
Yang membuat pernyataan
Materai
Pomo
8335089503
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KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena
atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi
dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Pelayanan Pembayaran
PBB Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di
Kelurahan Kebon Kelapa.” penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi
sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada
program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1. Dra. Nurahma Hajat, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
2. M. Yasser Arafat, SE., Ak., MM. selaku Ketua Jurusan Akuntansi. selaku
dosen pembimbing dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan.
3. Marsellisa Nindito, A.Kt. M.Sc, selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi
yang telah memberikan masukan-masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Dian Citra Aruna, SE., M. Si., Dosen Pembimbing II yang telah memberikan
waktu dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Tresno Eka Jaya, SE, M.Ak., selaku Dosen Pembimbing I yang telah
memberikan banyak saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi yang telah mengajarkan berbagai hal kepada
peneliti.
7. Orang tua yang selalu memberikan doa, nasihat, serta dorongan moril kepada
peneliti.
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8. Helen Rumiris br Nainggolan yang selalu ada menemani hari-hari peneliti,
memberi doa beserta perhatian yang lebih, semangat, serta semua yang tak
pernah terpikirkan sebelumnya oleh penulis.
9. Seluruh teman mahasiswa Universitas Negeri Jakarta khususnya kelas
Akuntansi Alih Program 2008.
10. Serta semua pihak yang secara tidak langsung telah memberikan bantuan di
dalam penyelesaian skripsi ini.
Semoga hasil penelitian ini bermanfaat untuk semua pihak yang
memerlukan bahan referensi khususnya yang sesuai dengan judul penulisan
skripsi yang diangkat oleh peneliti. Namun demikian peneliti menyadari banyak
kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini sehingga tidak menutup
kemungkinan untuk melakukan penelitian lanjutan, bagi peneliti selanjutnya yang
ingin meneliti hal yang sama.
Akhir kata, peneliti ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak
yang tersebut di atas dan semoga karya penelitian ini dapat bermanfaat bagi para
pembaca.

Jakarta, April 2012

Peneliti

