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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan

banyak kenikmatan, untuk setiap nafas yang terhembus, kekuatan, dan hidayah-Nya.

Shalawat serta Salam tercurah limpahkan pada baginda Rassulullah Muhammad

S.A.W, untuk suri tauladan yang paling sempurna bagi seluruh umat manusia.

Atas kehendak-Nya dan ijin-Nya lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan

penyusunan skripsi yang berjudul : “PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK,

MORAL WAJIB PAJAK, DAN SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP

KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”.

Maksud penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat

dalam  menempuh ujian sarjana Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi di

Universitas Widyatama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat

keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan penulis baik dalam hal

penyajian maupun pengguna bahasa. Namun demikian inilah yang terbaik yang

penulis lakukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Oleh

karena itu semua masukan, kritik, dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis

harapkan bagi penyempurnaan skripsi ini.

Selama persiapan, penyusunan, sampai dengan penyelesaian skripsi ini

penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dan dorongan yang sangat berarti

dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling

mendalam, penulis mengucapkan terimakasih yang begitu besar kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan kasih sayang, berkah, rahmat dan karunia-

Nya yang begitu besar kepada penulis.
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2. Kedua orang tua tercinta Bapak Drs.Juanda dan Ibu Wawat Sukmawati, terima

kasih atas semua kasih sayang, bantuan, dukungan moril dan materil, nasihat

serta doa yang telah diberikan kepada penulis selama ini yang tak pernah bisa

dibandingkan dengan apapun.

3. Ketiga adik kandungku Fandi Nur Salam, Alm. Syauki Nur Salam, dan Fahmy

Noor Salam, terimakasih telah hadir dihidupku menjadi bagian dari masa

depanku nanti, kalian adalah fajar ketika malam yang terang disaat gelap, aku

akan selalu menjadi kakak yang terbaik semasa hidupku. Sayang berlimpah dari

teteh untuk kalian bertiga.

4. Ibu Dr. Diana Sari, S.E., M.Si., Ak., QIA., CA. selaku Dosen Pembimbing yang

telah menyediakan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini serta dengan sabar dan tanpa lelah memberikan

pengarahan dan masukan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan

dengan baik.

5. Ibu Hj. R. Ait Novatiani, S.E.,M.Si.,Ak.,CA. dan Bapak H. Muh. Alan

Jayaatmaja, S.E.,M.M.,Ak. selaku Dosen Penguji yang telah menyediakan waktu,

pikiran, dan tenaga untuk menguji penulis dalam Ujian Sidang Komprehensif

Program Studi Akuntansi S1 Universitas Widyatama.

6. Bapak T. Ontowiryo Abdoelkadir, S.E, M.B.A., selaku Ketua Badan Pengurus

Yayasan Widyatama.

7. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Rektor Universitas

Widyatama.

8. Bapak Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak,. CA. selaku Wakil Rektor II

Universitas Widyatama.

9. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan Kusumah, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dekan

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

10. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi

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

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

12. Bapak Remon Gunanta S.Pd., M.si. selaku Sekretaris Program S1 Fakultas

Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama Bandung yang telah banyak

membantu peneliti dalam bidang akademik. `

13. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas

Widyatama, yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan bekal ilmu

pengetahuan kepada penulis.

14. Ibu Tri dan Ibu Pur yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis dari

awal skripsi ini dibuat sampai dengan selesai.

15. Kakek dan Nenekku tersayang Alm. Abah Unen , Alm. Ema Onoh, Bapak

Mahfud, dan Ema Maryam terimakasih atas kasih sayangnya dari sejak aku

dilahirkan sampai sekarang, baik berupa do’a ataupun nasehatnya. Aku sealalu

menyayangi kalian.

16. Yan Adiguna Nasution terimakasih atas segala dukungannya selama 1 tahun

terakhir ini, pendengar dan penasehat yang baik untuk segala cerita yang hampir

setebal novel. Semoga kita selalu dapat saling mendukung ataupun bertukar

pikiran di kehidupan sekarang dan mendatang. Aaamin.

17. Sahabat Lawas Heni Lasrohatta, terimakasih telah memberikan dukungan baik

tenaga dan semangatnya, selalu menemani kesana  kemari tak kenal lelah

sekalipun saat cuaca sedang hujan demi terselesaikannya skripsi ini.

18. Sahabat Lawas Dwi Putri Rahmayani beserta calonnya Arya Mahatma.

Terimakasih atas segala dukungannya selama pembuatan skripsi, dan telah

menjamu dengan baik selama di Kota Yogyakarta.

19. Sahabat terbaik Melanie Anggarini Andrianingrum dari semester 1 sampai

sekarang selalu bersama saling memberikan semangat, doa, dan dukungan

berbagi keluh-kesah dalam segala hal, menmen terbaik. Semoga impian masa

depan yang pernah kita khayalkan bersama bisa terealisasikan. Aamiin.
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20. Sahabat paling kocak, Fajrin Reza Anshari, terimakasih telah memberikan

dukungan kepada penulis baik secara moril dan materiil. Semoga sahabatku yang

satu ini bisa cepat menyusul mendapatlkan gelar S.E di tahun ini. Aamin.

21. Sahabat Lawas Anggya, Dita, Futri, dan Iwan yang telah memberi dukungan

kepada penulis sejak masih dibangku Sekolah Menengah Pertama. Terimakasih

untuk persahabatannya selama 8 Tahun ini, semoga kita akan terus

bersilaturahmi hingga mempunya cucu dan cicit nanti. Aamiin.

22. Sahabat Kosan Family Dhika, Irfan, Hapsari, Hilda, Ramainda, Rizaldi, Rizky,

dan Rona yang sudah bersama-sama dari semester 1 memberikan dukungan dan

kebahagiaan selama menempuh studi S1 di Universitas Widyatama. Semoga kita

bersahabat sampai tua nanti.

23. Sahabat Cus Team Alif, Anes, Delima, Gantine, Irfan, Munadi, Rezka, Ryan,

Selfiaty, Selvandes, dan Syaiful  yang sudah bersama-sama dari semester 3 ,

selalu ada disaat suka dan duka, Terimakasih atas segala dukungannya.

24. Ketiga adik tersayang Nisa, dan Rosma terimakasih atas dukungannya kepada

penulis, teteh sayang kalian. Semoga kuliah kalian lancar de cepet nyusul teteh

sayang. Aamin

25. Adik ketemu gede Sarah Nur Fauziah, terimakasih atas dukungannya selama

pembuatan skripsi ini, setia menemani pergi kesana-kemari untuk segala urusan.

Sukses terus sayang.

26. Teman-teman seperjuangan 2011 Annisa, Afifah, Indira, Intan, Mariska, Nastin,

Nurul A, dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih

untuk keceriaan yang diberikan dan selalu membantu penulis dalam keadaan

apapun.

27. Teman-teman tersayang di Lembaga Kemahasiswaan, terimakasih untuk ilmu

dan kenangan indah selama di Gedung F. Semoga kalian selalu dalam lindungan

Allah S.W.T.
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28. Seluruh mahasiswa Akuntansi 2011 terutama teman-teman kelas D yang tidak

dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan pengalaman

berharga dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

29. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini,

yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang

tidak terhingga pada semua pihak yang terlibat, dengan harapan semoga hasil

penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah akan selalu

melimpahkan rahmat kepada sahabat, teman, dan orang-orang yang selalu

memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis, juga anugrah yang luar

biasa atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Aamiin.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua

pihak yang membaca.

Bandung, Januari 2015

Penulis

Fenny Noor Salam


