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KATA PENGANTAR

Segala pujian, hormat syukur dan kemuliaan tertinggi penulis panjatkan 

kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan anugerah-Nya sehingga 

penulis  dapat  menyelesaikan  tugas  penyusunan  skripsi  yang  berjudul: 

“Pengaruh Perencanaan Audit Pajak Terhadap Jangka Waktu Penyelesaian 

Dan Hasil Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak”

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk 
memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana 
Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Universitas Widyatama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Mengingat 

keterbatasan  pengetahuan  yang  dimiliki  penulis  serta  kendala-kendala  yang 

dihadapi  penulis  saat  penyusunan  skripsi  ini.  Oleh  karena  itu,  penulis  sangat 

mengharapkan saran dan kritik  yang membangun untuk perbaikan selanjutnya. 

Namun demikian, penulis berharap adanya manfaat yang dapat digunakan dari 

skripsi ini baik bagi penulis maupun pembaca.  

Dengan  segala  kerendahan  hati  dan  rasa  hormat  penulis  ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan 

bantuan dan dukungan selama penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan. 

Rasa terima kasih yang terdalam ini penulis sampaikan kepada:

1. Papa dan Mama tercinta,  “Farel  Simarmata” dan ”Henni Sinaga”,  kakakku 

“Ridha Ocfani” serta Adikku “Liza Apriany dan Nathaniel  Januardo” yang 

selalu mendoakan dengan tulus dan ikhlas,  serta memberikan kasih sayang 

yang begitu besar, pengorbanan, semangat dan dorongan baik moril maupun 

materil yang tidak terhingga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Bapak Eddy Winarso, S.E., M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

bersedia  meluangkan  waktu  dan  pikiran  serta  memberikan  bimbingan, 

pengarahan, dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Eriana Kartadjumena., S.E.,  M.M.,  Ak. selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
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4. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.S., Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama.

5. Bapak Dr. H. Mame Sutoko, Ir., DEA, selaku Rektor Universitas Widyatama 

Bandung.

6. Bapak  Dr.  H  Izlahuzzaman,  S.E.,  M.Si.,  Ak.,  Dekan  Fakultas  Ekonomi 

Universitas Widyatama.

7. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak., selaku Pembantu Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang telah 

memberikan bekal  pendidikan dan ilmu pengetahuan yang sangat  berharga 

selama penulis menempuh kuliah di Universitas Widyatama.

9. Seluruh staf administrasi dan perpustakaan  Universitas Widyatama yang telah 

memberikan bantuan dan jasa kepada penulis.

10. Bapak Oscar Simarmata beserta keluarga, dan seluruh pegawai di lingkungan 

Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Bandung  Karees  yang  telah  mengijinkan 

penulis melaksanakan penelitian.

11. Teman-teman seperjuangan semasa  penulis  melakukan studi  di  Universitas 

widyatama (Mahasiswa Widyatama Angakatan 2003)

12. Teman-teman  semasa  penulis  melakukan  studi.  Terima  kasih  atas  segala 

bantuan yang pernah diberikan.  Rifa,  Andre,  John,  Didi,  Rizal,  Mey,  serta 

semuanya.  Terimakasih untuk semua yang pernah kita lalui.

13. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima 

kasih atas segala bantuan yang telah diberikan.

Terima  kasih  atas  semua  bantuan  dan  dukungan  yang  telah  diberikan 

kepada penulis. Tuhan Memberkati Kita Semua. Amin.

               Bandung,  Januari 2010

               Penulis,

           Toni Yuliando


