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ilmu yang telah diberikan. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah penulis 

peroleh pada saat perkuliahan dapat menjadi bekal berharga dan bermanfaat 

dalam kehidupan penulis ke depannya. 

6. Ibu Nur’aini sebagai Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang baik hati dan 
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dalam penyusunan skripsi. 
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Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama tanjung Karang yang telah memberikan 
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sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan bersedia  telah bersedia 
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kasih atas segala kesabaran, dukungan, nasehat, perjuangan dan do’a yang tiada 

henti dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas kasih sayang 

kepada penulis sejak lahir hingga saat ini dan seterusnya, semoga Ayah dan 

Bunda selalu dalam lindungan Allah SWT, aamiin.. 
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10. Adik Perempuanku Niken Meiliani Putri tersayang, terimakasih atas segala 

bantuan, semangat, do’a, dan dukungan yang sangat besar hingga Penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebahagiaan selalu dilimpahkan untuk kita.. 

11. Hendra Bastista (odank), terima kasih untuk semangat, do’a, motivasi, serta 
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S.A.N terima kasih untuk semua bantuannya yaa dan canda tawanya selama ini. 
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Allah. Aamiin..   
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