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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirrabil’alamin puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat

Allah SWT, karena atas rahmat, karunia, dan ridha-Nya penulis diberikan

kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi. Tidak lupa shalawat

serta salam tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri

tauladan bagi seluruh umat islam. Skripsi berjudul “Pengaruh Pengetahuan

Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi” disusun sebagai salah satu syarat ujian kelulusan sarjana

Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

Pada hakekatnya skripsi yang penulis susun ini hanyalah sebagian kecil

dari betapa luas dan dalamnya ilmu yang di dapat selama perkuliahan. Penulis

menyadari bahwa skripsi yang disusun ini jauh dari sempurna, mengingat adanya

keterbatasan dan ketidaksempurnaan pengalaman serta kemampuan yang dimiliki

oleh penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi

semua pihak dan memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu ekonomi

khususnya akuntansi yang semakin berkembang.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah

membantu dalam penyelesaian skripsi ini, penulis sampaikan terimakasih yang

sedalam-dalamnya atas petunjuk, arahan, bimbingan, partisipasi serta doa restu

yang membantu memperlancar penyelesaian skripsi. Terimakasih penulis

sampaikan kepada:
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1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta ridha-Nya kepada penulis

dan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh

umat islam.

2. Yth. Ibu Diana Sari, Dr., S.E., M.Si., Ak., Q.I.A., CA. selaku dosen

pembimbing yang telah memberikan banyak masukan, nasihat, saran,

waktu, serta pikiran untuk membimbing penulis selama menyusun skripsi

dengan penuh kesabaran.

3. Yth. Bapak Niki Hadian, H., S.E., M.M, Ak., CA. selaku dosen wali yang

telah memberikan banyak nasihat dan semangat selama perkuliahan dari

semester 1.

4. Yth. Bapak Syafdinal, S.E., M.M., Ak. dan Bapak Muhamad Alan

Jayaatmaja, H., S.E., M.M., Ak. selaku dosen penguji yang telah

memberikan penilaian dan nasihat perihal penyempurnaan skripsi saya.

5. Yth. Ibu Sri Lestari A. Roespinoedji, S.H. selaku Ketua Badan Pengurus

Yayasan Universitas Widyatama Bandung.

6. Yth. Bapak Islahuzzaman, Dr., H., S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Rektor

Universitas Widyatama.

7. Yth. Ibu Diana Sari, Dr., S.E., M.Si., Ak., Q.I.A., CA. dan Bapak Eriana

Kartadjumena, S.E., M.M., Ph.D., Ak., CA., Csrs. selaku Dekan dan

Wakil Dekan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas

Widyatama.
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8. Yth. Ibu Bunga Indah Bayunitri, S.E., M.M, Ak., CA. selaku Ketua

Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

beserta jajarannya.

9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu

serta wawasan kepada penulis.

10. Biro kemahasiswaan, staf administrasi, staf perpustakaan, staf PUPD, dan

karyawan Universitas Widyatama lainnya yang telah memberikan bantuan

serta pelayanan yang baik kepada penulis.

11. Orangtua tercinta, Bapak Alm Achmad Suryadi, S.ST. dan Ibu Euis

Suryati Setiady, S.H. yang tiada hentinya terus memberikan doa,

semangat, motivasi serta nasihat.

12. Orangtua kedua Bapak Bambang Sularso dan Ibu Nia yang selalu

memberikan doa, semangat, motivasi serta nasihat.

13. Teteh Marsheilla yang selalu memberikan semangat, doa, dan motivasi

kepada penulis.

14. Om, tante, dan uwa yang selalu memberikan semangat dan doa.

15. Sahabat Andre, Yusdini, Kemal, Abshar, Alwan, Fahru, Syachal, Yoga,

Sifa, Dezan, Michael, Aldi, Treshela, Febri, Dika, Naufal, Yuda, Zikra dan

yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas

segala Support nya.

16. Warkop dan Pantai 13 selaku sahabat terimakasih atas dukungan dan

doanya.



vi

17. Teman seperjuangan Ikbal, Septian, dan lainnya selaku rekan yang

berjuang bersama dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas semangat

dan nasihatnya dalam penulisan skripsi ini.

18. Terimakasih untuk semua teman-teman angkatan 2013 Universitas

Widyatama.

19. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Mohon maaf penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas kebaikan seluruh pihak yang telah

membantu dalam penyusunan skripsi ini. Besar harapan penulis agar skripsi ini

dapat dipahami oleh kalangan mahasiswa, dosen, perusahaan, maupun peneliti

selanjutnya.

Bandung, 29 Oktober 2018

Fauzan Razaq A


