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KATA PENGANTAR

Assalamu’allaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, atas

berkat, rahmat, dan anugrah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis,

sehingga penulis mampu menyelesaikan skirpsi dengan judul “PENGARUH

PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat

untuk menempuh jenjang SI Program Studi Akuntansi di Universitas Widyatama

Bandung.

Selain itu penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa

adanya bimbingan, dorongan, nasihat, serta doa dan bantuan dari berbagai pihak,

oleh karena itu dengan kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima

kasih kepada semua yang telah membantu penulis, sehingga skripsi ini dapat

selesai tepat pada waktunya.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua, Ibu Imas A’ah (alm) dan Bapak Iwandhi yang selalu

memberikan kasih sayang dan dukungan serta doa yang dipanjatkan

kepada kepada Allah SWT, serta Nenek tercinta yang telah merawat dan

memberikan nasihat you are my heroes.

2. Kaka-kaka tercinta, Erma Oktaviani dan Asep Eka Firmansyah yang selalu

memberikan motivasi dan menguatkan penulis dalam segala hal.
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3. Bapak H. Kamaludin Subha, S.E., M.M selaku dosen pembimbing yang

telah meluangkan waktu dan pikiran serta dengan sabar membimbing

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

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

Universitas Widyatama bandung.

5. Bapak Dr. Islahuzzaman, S.E., M.si., Ak. selaku Rektor Universitas

Widyatama Bandung.

6. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan Kusumah, S.E.,M.Si.,Ak.,CA. Selaku

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung.

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

S1 Universitas Widyatama.

8. Ibu Tetty Lasniroha Sarumpaet, S.E.,M.Ak.Ca., selaku dosen penguji.

9. Ibu Silviana, Dr.,S.E.,M.Si.,CA., selaku dosen penguji.

10. Ibu Rina Tresnawati, S.E., M.M., selaku dosen wali yang telah banyak

memberikan masukan-masukan yang sangat bermanfaat kepada penulis

dalam urusan perkuliahan.

11. Wika Wijaya yang selalu menemani dalam proses pembuatan skripsi ini.

Terimakasih atas kebersamaannya, atas dukungan, dan motivasinya.

12. My best friends, Dini Indayani yang selalu bersama-sama selama

perkuliahan. Eva Marwah yang selalu memberikan masukan selama proses

penulisan skripsi.

13. Teman-teman kelas G. Terimakasih karena selalu menjadi teman belajar

bersama. Mudah-mudahan ilmunya selalu bermanfaat.
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh

karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi

perbaikan tulisan selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua yang

memerlukan.

Bandung, 25 Agustus 2014

Tri Yulia Febrianti


