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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmannirrahim. Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT yang telah selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tak 

terhingga dan tak terbatas kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan 

dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu 

syarat yang diwajibkan dalam menempuh ujian sarjana Strata-1 pada Program 

Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. Dalam 

laporan ini, penulis melakukan penelitian tentang “Pengaruh Penggunaan E-

SPT PPN terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT oleh Pengusaha Kena Pajak” 

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung).

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak hambatan yang dihadapi penulis, 

tetapi berkat saran, kritik, semangat, serta dukungan dari banyak pihak yang 

membantu penyusunan skripsi ini, baik moril maupun materil, skripsi ini akhirnya 

dapat diselesaikan. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 

tidak terhingga dan penghargaan kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, berkat, hidayah, dan limpahan 

kasih sayang-Nya yang tak terbatas kepada penulis. 

2. Orang tua tercinta, Bapak (Ohan Yohandi, S.E.,) dan Ibu (Tini Rohaeni, 

S.Pd.,) yang selalu memberikan kasih sayang, didikan, motivasi, perhatian, 

semangat, dan mendoakan tiada henti untuk Penulis agar dalam penyusunan 
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skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Serta adikku tersayang Vira Agnesya 

terima kasih untuk selalu memberikan semangat.

3. Saudara dan kerabat yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu.

4. Ibu Dr. Diana Sari, S.E., M.Si., Ak., QIA., CA. Selaku dosen pembimbing 

yang telah meluangkan waktu dan pikiran, serta dengan sabar membimbing, 

selalu memberikan pengarahan, masukan, dan dorongan kepada penulis 

selama penyelesaian skripsi ini. 

5. Bapak T. Ontowiryo Abdoel Kadir, S.E., M.B.A. selaku Ketua Yayasan 

Widyatama Bandung. 

6. Bapak Dr. H. Mame S Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama Bandung. 

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

Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

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

Strata-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

9. Bapak Ibnu Rachman, Dr., Drs., M.Si., M.M., Ak., QIA.  selaku dosen wali 

yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang sangat bermanfaat 

kepada penulis dalam urusan perkuliahan. 

10. Seluruh dosen dari semester pertama sampai semester terakhir, yang telah 

memberikan ilmu yang tidak terbatas selama kuliah di Universitas 

Widyatama Bandung.
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11. Seluruh staf dan karyawan Universitas Widyatama yang telah melayani 

Penulis dengan sepenuh hati, dari Ka. Biro Kemahasiswaan, LB, Akademik, 

LDE, Prodi Akuntansi S1, Staf Perpustakaan, Petugas GSG, dan lain-lain. 

12. KPP Pratama Bandung Cibeunying tempat Penulis  magang, terutama untuk 

Seksi Pelayanan: Ibu Wati, Bapak Dede, Bapak Anom, Ibu Yuyu, Ibu Ani, 

Ibu Enok, Bapak Yosua, Bapak Ardi, Ibu Tati terima kasih atas bimbingan, 

ilmu, wawasan, dan pengetahuan yang telah diberikan kepada Penulis. Serta 

terima kasih juga untuk Bapak Leo (Bag. Umum) dan Bapak Yanuar (Seksi 

PDI) yang sudah dibuat repot oleh Penulis. 

13. KPP Madya Bandung tempat Penulis melakukan penelitian terutama untuk 

Bapak Sofyan (Bag. Umum) dan Bapak Agus Jajat (Seksi PDI) terima kasih 

banyak telah banyak membantu Penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

14. Keluarga kedua ku, keluarga #KK: Papih Wildan Usama Martoyo, Mamih 

Meriani, Ua Ipeh (Hanifah Fauziah), Abang Vigory Gloriman Manalu, Opii 

(Siti Sofiah), Widya Febri H., Deput (Putri Yostira Ardianti), dan Ade bungsu 

Iki (Rickey Ferdiansyah) terima kasih atas support kalian agar penulis dapat 

segera menyelesaikan skripsi ini. Serta makasih atas canda tawa, kekonyolan, 

dan kebersamaannya selama ini. Menyenangkan bersama kalian. Pokoknya 

sampai kapanpun kita harus jaga kebersamaan ini ya, love you gaissss!

15. Teman-teman Paduan Suara Mahasiswa Universitas Widyatama (Widyatama

Choir) dan Ko Otip selaku pelatih yang paling kocak. Makasih atas 

dukungannya, canda tawa, menyenangkan menyanyi bersama kalian. 
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Makasih juga kenangan indah yang telah diberikan selama berada di PSM 

Widyatama. Pasti bakalan kangen banget sama kalian. 

16. Untuk Teh Ucy (Lusiana Ratna Dewi) terima kasih atas saran, masukan, 

bantuan yang bermanfaat untuk Penulis, terutama waktu awal kuliah, maaf 

banyak merepotkan. Serta untuk Kang Gressaq terima kasih banyak untuk 

selalu memberikan kebaikan, doa, semangat, motivasi, saran, dan masukan 

kepada Penulis. 

17. Teman-teman seperjuangan bimbingan: Wenti Frisca Septiani P., Icha 

(Anissa Yuniar Larasati), Eva Marwati Febriani, dan yang lainnya. Suka duka 

telah kita lalui bersama. Sukses buat kita semua. Amiin. 

18. Seluruh Teman-teman angkatan 2010 terutama Kelas D terima kasih telah 

memberikan kenangan yang tak terlupakan untuk Penulis. 

19. Teman–teman “Bubble Gum”: Nia, Anggi, dan Meilizal terima kasih 

semangatnya dan terima kasih untuk ada untuk Penulis sejak  SMA sampai 

sekarang. 

20. Teman–teman Brevet Pajak A&B angkatan 83 yang telah menemani Penulis 

selama Brevet. 

21. Teman-teman “GRANUUVIQ”: Gugun, Rezal, Anggi, Wisnu, Ucup, Oviq. 

Dan Didin juga. Terima kasih jagoan-jagoan atas kebaikan dan pertemanan 

kita selama ini. Selalu jaga silaturahmi kita yah! 

22. Semua pihak yang telah membantu Penulis yang tidak dapat disebutkan 

namanya satu per satu. 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh 

karena itu, masukan serta saran dan perbaikan dari pembaca akan penulis terima 

dengan terbuka. Akhir kata, semoga hasil dari penelitian ini akan bermanfaat bagi 

kita semua, baik bagi penulis, pembaca, institusi, maupun pihak-pihak yang 

terkait. 

Bandung, November 2013 

 Shela Prayohantia 


