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KATA PENGANTAR 

 

 Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh  

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, tuhan 

semesta alam yang memberi petunjuk, kekuatan lahir dan batin sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Efektivitas dan 

Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan 

Pajak (Penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung 

Cicadas)”. 

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, 

keluarganya, para sahabatnya, para pengemban risalahnya dan kita selaku 

umatnya hingga akhir zaman. 

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi S1 pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak 

mendapatkan bimbingan, dukungan, bantuan, saran, dan fasilitas dari berbagai 

pihak. Oleh sebab itu dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT sumber kekuatan Yang Maha Sempurna dan Yang Maha 

Besar. Tiada lelah rasa syukur ini kupanjatkan hanya kepada-Mu Yaa 

Rabbal Alamin, atas setiap petunjuk dan pertolongan-Mu di segala 

keadaan. Semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. 
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2. Rasulullah Muhammad SAW yang selalu menjadi teladan bagi setiap 

umatnya. Sumber inspirasi yang tak tertandingi. 

3. Kedua orang tua tercinta, terimakasih banyak atas segala dukungan, doa, 

kasih sayang, dan nasihat yang selalu kalian berikan tanpa henti sejak 

penulis lahir sampai sekarang. 

4. Ibu Dr. Diana Sari, S.E., M.Si., Ak., QIA., CA., selaku pembimbing yang 

telah bersedia dan meluangkan waktu di sela kesibukannya, untuk 

memberikan pengarahan dan petunjuk kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Ibu Intan Oviantari, S.E., M.Ak., Ak., selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Alm. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.S., Ak., selaku 

Badan Pengurus Yayasan Widyatama. 

8. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

9. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

10. Seluruh dosen pengajar dan staff Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

11. Untuk kakak dan adikku yang selalu memberi semangat. Terimakasih atas 

doa dan dukungannya. 
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12. Untuk keluarga besar terimakasih karena selalu mendoakan dan 

mendukung penulis. 

13. Untuk Reza terimakasih atas segala doa, dukungan, dan perhatian yang 

telah diberikan untuk penulis. 

14. Untuk teman-teman tersayang: Rickna, Febriya, Hoirina, Evi, Isvi, Gina, 

Wulan, Fitri, Kaca, Yuni, Ayu, dan teman-teman kelas E lainnya yang 

sudah berjuang bersama-sama dari semester 1 hingga mendapatkan gelar 

sarjana ini. Terimakasih kalian selalu memberikan semangat sejak awal 

perkuliahan. Banyak sekali kenangan dan pembelajaran yang sangat luar 

biasa bersama kalian. 

15. Timnas Universitas Widyatama Angkatan 2010 dan 2011, terimakasih atas 

segala bantuan, pembelajaran, dan perjuangannya. Pengalaman yang 

sangat luar biasa dapat berjuang bersama kalian. 

16. Alumni Timnas: Teh Wirda, Teh Florentina, Teh Fadilla, Teh Riri, Kang 

Ariyo, Kang Andi, Kang Ali, dan lainnya. Terimakasih ya akang dan teteh 

atas bimbingannya, atas waktunya buat Timnas, dan selalu memberikan 

semangat saat berkompetisi. 

17. Para Pembimbing Timnas: Pak Alan, Pak Elsa, Pak Iji, dan lainnya. 

Terimakasih atas bimbingannya selama ini, ilmu yang bapak berikan 

sangat bermanfaat bagi penulis. 

18. Tim Asdos Akuntansi, terimakasih atas kerjasama dan bantuannya selama 

ini. Menjadi asdos merupakan pengalaman yang berharga buat penulis. 



vi 
 

19. Semua Teman-Teman Akuntansi Angkatan 2010 yang pernah mendukung 

dan bekerjasama dengan penulis. 

20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang banyak 

memberikan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan 

dikarenakan terbatasnya pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, saran 

serta kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis 

ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat 

dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat 

bagi semua pihak yang memerlukan. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.  

 

Bandung, Januari 2014 

 

 

 

                Elza Syawaliani Putri 

 

 


