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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

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

Solawat dan Salam semoga tetap tercurah kepada Rosulullah SWA, beserta keluarga, 

sahabat dan pengikutnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini 

dengan judul “Peranan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan  

Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cimahi.” Penyusunan skripsi ini 

dimaksudkan untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana 

(S1) Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung.  

Penulis menyadari dalam penulisan ini tidak lepas dari kesalahan dan 

kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki. Namun, 

berkat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya penulisan 

skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan bantuan 

moril dan materil baik secara langsung maupun tidak langsung hingga tersusun 

skripsi ini, terutama kepada: 

1. Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis 

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Kedua orang tua yang telah memberikan semangat serta dukungan moril dan 

materil yang tiada henti-hentinya kepada penulis. 
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3. Keluarga yang telah menyemangati dan memberikan motivasi kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Bapak Dr. Mame S. Sutoko, Ir., DEA. selaku Rektor Universitas Widyatama. 

5. Bapak DR. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Ibu Early Sherlita, S.E., M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 

Universitas Widyatama  

7. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing yang 

telah bersedia memberikan waktunya dan memberikan pengarahan dan 

bimbingannya dalam penulisan skripsi ini. 

8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang telah 

memberikan segenap ilmunya. 

9. Seluruh Staff dan Karyawan Universitas Widyatama yang telah memberikan 

bantuan kepada penulis. 

10. Para Pegawai bagian Account Representative dan pelayanan administrasi di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi yang telah bersedia meluangkan 

waktunya untuk mengisi kuesioner. 

11. Adeku Lukman Nurhakin yang telah membantu . 

12. Teman- teman terbaikku Rindi Antika Suciani,A.md.Keb., Yuliani Haryono, 

Tiara Syarif Putri, Wulan Prymaranti , Maritha Mayang Sari , Dini Indayani , 

Derina Pramesty , Lulu Azzahra, S.E., Sheila Tofani , S.E., Geby Chara, S.E., 

Meriani, S.E., Dhea Fatihah, S.E., Hanifah Fauziah, S.E. yang telah 
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memberikan pengalaman, bantuan, saran, masukan dan motivasi kepada 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

13. Untuk Resti Restiani dan Gina Rizky yang  menyempatkan waktu untuk 

membantu menyebarkan kuesioner dan memberikan informasi, susah senang 

kita lalui bersama dalam menyusun dan melakukan penelitian. 

14. Teman-teman Akuntansi angkatan 2010 Universitas Widyatama yang telah 

memberikan dukungan dan doanya kepada penulis. 

15. Untuk Purnawan , A.Md. yang telah memberikan dukungan dan menghibur 

serta menjadi motivasi penulis dalam menyusun penelitian ini. 

16. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya 

dan bagi rekan-rekan mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama. Penulis 

juga mengharapkan segala bentuk saran dan masukan bahkan kritik yang membangun 

dari berbagai pihak, dan Akhir kata penulis ucapkan mohon maaf apabila ada 

kesalahan dan kekurangan dalam penyajian skripsi ini. 

Wassalamualaikum, Wr. Wb. 

Bandung, Juni 2014 

 

 (Ulfah Siti Nuraeni) 


