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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi Allah 

SWT, tuhan semesta alam atas segala rahmat, hidayah serta karunia-Nya yang 

senantiasa telah memberi petunjuk, pertolongan, serta kekuatan lahir dan batin 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh 

Efektivitas dan Kontribusi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 

Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Survei pada KPP Pratama 

Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Tegallega, dan KPP Pratama 

Bandung Bojonagara)”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah 

kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengemban 

risalahnya yang selalu setia hingga akhir zaman. 

 Usaha yang optimal telah penulis lakukan untuk menyusun skripsi ini. 

Namun demikian, penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan karena 

keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, dengan 

kelapangan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang konstruktif 

untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini. Semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan. 

 Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi S1 pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak 
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mendapatkan bimbingan, dukungan, bantuan, saran, dan fasilitas dari berbagai 

pihak. Oleh sebab itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Ayahku tercinta Widodo Harno Prawiro (Alm), terimakasih atas segala 

kasih dan sayang yang selalu kau hadirkan dalam hidup ini. Ragamu kini 

tak lagi disampingku, namun rasa cintamu senantiasa akan selalu tertanam 

dalam hati ini. Rindu akan hadirmu Ayah. 

2. Mamahku tercinta Lilis Yuyun Pulyasari, S.Pd. terimakasih banyak atas 

segala do’a yang tak pernah terputus, kasih dan sayang serta cinta yang 

tulus, dukungan, didikan, arahan, serta pengorbanan yang begitu besar dan 

tiada tara. Kaulah pahlawan hidupku. 

3. Papahku tersayang, terimakasih banyak telah memberikan do’a, kasih 

sayang, dukungan, arahan terbaik, dan perhatian yang telah diberikan 

untuk penulis. Merasakan sosok ayah kandung dalam dirimu. 

4. Adikku tercinta Muhammad Arifin Widyanto, yang selalu memberikan 

keceriaan, canda, tawa, dan warna dalam hidupku. Kasih dan sayangku 

takkan putus untukmu. 

5. Kakek dan Nenek tercinta, yang tak henti-hentinya mencurahkan kasih dan 

sayang, do’a, dukungan serta nasihat yang luar biasa kepada penulis. 

6. Keluarga besar tersayang, yang senantiasa selalu memberikan do’a, 

dukungan serta bantuan tiada batas bagi penulis. 

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

pembimbing yang senantiasa telah bersedia meluangkan waktu di sela 



v 
 

 
 

kesibukannya, untuk memberikan ilmu dan masukan yang bermanfaat, 

serta pengarahan dan petunjuk yang terbaik kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., CA dan Bapak Sendi Gusnandar 

Arnan, S.E., M.M., Ak., CA, selaku dosen penguji pada ujian skripsi 

penulis. 

9. Ibu Bunga Indah Bayunitri, S.E., M.M., Ak., CA, selaku dosen wali yang 

telah memberikan motivasi, masukan, arahan, dan nasihat yang luar biasa 

bagi penulis selama masa perkuliahan. 

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

Pengurus Yayasan Widyatama.  

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

Universitas Widyatama. 

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

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

13. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku Ketua Progam Studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

14. Bapak Remon Gunanta, S.Pd., M.Si, selaku Sekretaris Progam Studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

15. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Progam Studi 

Akuntansi S1 Universitas Widyatama yang telah mendidik dan 

memberikan ilmu luhur bagi penulis. 
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16. Direktorat Jenderal Pajak, terutama Ibu Ema selaku Bidang P2 Humas 

Kantor Wilayah DJP - Jawa Barat I, Bapak Agus selaku Seksi Waskon 

KPP Pratama Bandung Cibeunying, Bapak Syaiful selaku Seksi PDI KPP 

Pratama Bandung Tegallega, dan Bapak Sokhib selaku Kepala Seksi PDI 

KPP Pratama Bandung Bojonagara yang telah banyak membantu penulis 

dalam memperoleh data dan informasi selama proses penelitian. 

17. Bapak Bambang Setiadi, selaku instruktur pelatihan Brevet A & B yang 

telah memberi bimbingan, masukan, arahan, dan dukungan kepada 

penulis. 

Akhir kata penulis ucapkan jazakumullahu khariun katsiro dan semoga hal 

yang telah diberikan menjadi amal soleh di sisi Allah SWT. Besar harapan penulis 

agar skripsi ini agar dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. 

 

Bandung, 02 Februari 2015 

Penulis,  

 

 

Meitasari Adhayani 


