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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang selalu melimpahkan rahmat, 

hidayah dan kasih sayang-Nya, karena dengan izin dan ridho-Nya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib 

Pajak terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak dengan Penagihan Pajak 

sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Karees Bandung)”.  

Skripsi yang penulis susun merupakan salah satu syarat untuk menempuh 

ujian sidang Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Universitas 

Widyatama. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan 

karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis. Untuk itu penulis berharap 

agar para pembaca dapat memberikan saran dan kritiknya terhadap skripsi ini. 

Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan K, S.E., M.Si., Ak., CA selaku 

Dosen Pembimbing yang telah sabar dan dengan penuh perhatian meluangkan waktu 

dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta nasihat kepada Penulis 

sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin mengucapkan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah membantu Penulis sehingga skripsi ini dapat 
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terselesaikan. Untuk itu Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Kedua Orang tuaku mama dan papa yang luar biasa yang selalu 

membantu kelancaran penulisan skripsi ini dengan selalu sabar, 

mendukung, menguatkan, mendorong, dan memberikan semangat, dan 

tak pernah lupa mendoakan yang terbaik bagi putrinya. 

2. Ketiga kakaku, Ana, Maria dan Angga yang senantiasa menemani 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

3. Bapak T Ontowiryo Abdoel Kadir, S.E., M.B.A. selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama Bandung. 

4. Bapak Dr. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

5. Bapak Dr. R Wedi Rusmawan  K, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

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

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Bapak Nurdin, Drs., M.Ag selaku Dosen Wali di Universitas 

Widyatama. 

8. Ibu Dini Arwaty A, S.E., M.Si., Ak dan Bapak Sendy Gusnandar 

Arnan, S.E., M.M., Ak selaku Dosen Penguji. 
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9.  Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama yang telah banyak memberikan bekal pendididkan dan 

ilmu pengetahuan yang sangat berharga dan berguna selama penulis 

mengikuti perkuliahan di Universitas Widyatama. 

10. Kepada Bapak dan Ibu Pengurus Perpustakaan Universitas 

Widyatama yang telah memberikan bantuan dan arahan tentang buku-

buku, jurnal, situs-situs, dan sumber referensi berkaitan dengan 

penulisan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh 

karena itu, dengan saran-saran dari pembaca akan penulis terima 

dengan senang hati. Akhir kata, dengan hati tulus dan ikhlas semoga 

kebaikan kalian semua yang telah mendukung dalam penyelesaian 

skripsi ini dibalas oleh Allah SWT. 

 

Bandung, 22 Desember 2014 

 

Renna Lestaria  
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UCAPAN TERIMAKASIH 

1. Sahabatku Triana Maharani (ceking),  Ardy Rubianto (kutil), dan 

Rezkhiva Septia (kidut) terima kasih atas semua canda tawa nya 

dan semua kenangan masa kuliah yang sangat berharga juga yang 

selalu menemani dalam menyelesaikan skripsi ini.  

2.  Ibu Ayu Ratnasih terima kasih untuk doa dan semangatnya, terima 

kasih terspesial untuk anak pertamanya Dhany Ramadhan yang 

telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 

3. Bapak Heru Wibowo terima kasih telah membantu dalam 

pencarian data berserta pemberian kosultasinya. 

4. Teman-teman semasa SMA Echi, ebi, ines, funy yang selalu  

menunggu kabar penyelesaian skripsi ini. 

5. Teman-teman seperjuangan Annisa Intan Mentari, Dini Linanty, 

Arsy Nur Manaj, Noviyanti, Rika Rahmawati, Annisa Rizkiana 

Fitri,  Melisa Wisni, Resti Pujiastuti, terima kasih untuk dukungan 

kalian selama ini. 

6. Petugas KPP Pratama Karees Bapak Arie dan Ibu Sri terima kasih 

sudah membantu dalam pencarian data untuk penyelesaian skripsi. 

 


