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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dengan segala 

daya upaya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Pengaruh 

Jumlah Wajib Pajak Efektif Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Penerimaan 

Pajak Penghasilan” Skripsi ini dibuat untuk memenuhidan melengkapi salah satu 

syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Studi Akuntansi pada Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama Bandung.  

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi 

penulisan, tata bahasa, maupun pembahasannya dikarenakanoleh segala keterbatasan 

dan kemampuan yang penulis miliki, namun penulis berusaha untuk 

mempersembahkan skripsi ini dengan sebaik-baiknya agar dapat memiliki manfaat 

bagi banyak pihak. Oleh karena itu, segala saran dan masukan sangat penulis 

harapkan sebagai bahan koreksi dan bekal bagi penulis dimasa yang akan datang. 

 Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, 

dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, sehinggan 

skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan rasa 

terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan kepada : 
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1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kemudahan, dan kelancaran 

selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Kedua orang tua tercinta Ayah (Drs. Hadijat) dan Mama (Irmayanti) yang 

selalu memberikan nasehat, support, dan doa yang tiada hentinya 

sehingga perkuliahan dann skripsi dapat selesai dengan baik. 

3. Adikku tersayang (Luthfi Zaki Hadijat) yang selalu memberikan 

dukungan dan menghibur selama penulisan skripsi ini. 

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

5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega terima kasih telah di 

izinkan untuk melakukan penelitian sehingga membantu dalam 

pembuatan skripsi ini. 

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

pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran, selalu 

memberikan pengarahan, masukan, dan dorongan kepada penulis selama 

kuliah dan penyelesaian skripsi ini. 

7. Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., M.S., AK., (Almh) selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

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

Widyatama Bandung. 

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

Widyatama Bandung. 
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10. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

11. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

12. Ibu Intan Oviantari, S.E., M.AK., AK., selaku Sekertaris Program Studi 

Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

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

memberikan ilmu yang tidak terbatas selama kuliah di Universitas 

Widyatama Bandung. 

14. 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. 

15. Teman- teman Paduan Suara Mahasiswa Widyatama Bandung yang tidak 

bisa disebutkan satu persatu, terutama Pelatih terkece Steffanus Budianto 

(Ko Otip) yang senantiasa memberikan dukungan, dan menghibur selama 

melatih. Penuh kesan bernyanyi dan mengukir kenangan bersama kalian 

 

16. Sahabat- sahabatku Keluarga Kardus #KK : Uwa Ipeh (Hanifah Fauziah) 

yang selalu memberikan support, abang Vigo (Vigory Gloriman Manalu) 

yang selalu menghibur, Opi (Siti Sofiah) yang selalu support, membantu,  

yang mau berbagi cerita dan canda, Shela Prayohantia yang selalu 
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support, menbantu, dan yang mau berbagai cerita dan canda, Meriani 

yang selalu support, dan mau berbagi cerita dan canda , Deput 

(PutriYostira Ardianti) yang selalu support, dan yang mau berbagai cerita 

dan canda , Iki (Rickey Ferdiansyah) yang selalu support dan menghibur,  

terima kasih atas segala dukungan, perhatian, dan pengalaman baik 

senang maupun duka. Semoga kita dapat terus menjalin silaturahim. Love 

you sahabat-sahabat saya tercinta :*{} 

17. Teman- teman saya Andi, Ratih Novita Sari, Dhea, Herry, Lulu P 

terimakasih atas do’a. dukungan, bantuan, berbagi canda dan tawa 

bersama penulis. 

18. Teman- teman satu pembimbing Lulu Azzrah yang selalu bersama-sama 

dalam menyelesaikan skripsi ini dan yang telah membantu dan 

memberikan masukan kepada penulis. 

19. Seluruh Teman-teman angkatan 2010 terutama Kelas I terima kasih telah 

memberikan kenangan yang tak terlupakan untuk Penulis. 

20. Sahabat-sahabat SMA Niswatus Zihan, Fitri Adityas, Afif Fudin, Aris 

Ludvi,Dedi Priyatna, Vita, Yuniar terimakasih buat support, semangat, 

dan doanya kepada penulis. 

21. 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. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb  

Bandung, Mei 2014 

     Penulis 

 

  Widya Febri Hadiyanti 

 


