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KATA PENGANTAR 

 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dengan 

segala daya upaya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Pengaruh Akuntabilitas Instansi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang)”. 

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam 

menempuh ujian Sarjana Ekonomi Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi 

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 selalu memberikan limpahan rahmat, hidayat, 

kemudahan dan ampunan kepada hamba-Nya, hanya kepada-Mu aku 

memohon dan meminta. 

2. Papa Suryanto dan Mama Ilan serta Mami Estina tercinta atas semua 

kasih sayang, bantuan, dukungan moril dan materil, nasihat, serta doa 

yang telah diberikan kepada penulis sehingga berhasil mencapai 

jenjang ini. 
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3. Kakakku tersayang Cici Milyang, Cici Micien, Ko Dausing dan Ko 

Sandy, serta adikku Sanvier dan Martin atas segala perhatian, 

pengertian, pengorbanan, serta dukungan moril demi penyelesaian 

skripsi ini. 

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

Pengurus Yayasan Widyatama. 

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

Universitas Widyatama. 

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

II Universitas Widyatama. 

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

selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

9. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., selaku Wakil Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

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

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

11. 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. 

12. Ibu Sugiartiningsih, S.E., M.Si., selaku Dosen Wali penulis, terima 

kasih atas segala bantuan, do’a dan bimbingan yang terus menerus 

selama ini. 

13. Ibu Dini Arwaty A, S.E., M.Si., Ak. dan Bapak H. Kamaludin Subha, 

S.E., M.M. selaku dosen penguji penulis, terima kasih atas waktu 

yang diberikan dan bimbingan serta arahan untuk penulis. 
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14. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Akuntansi 

Universitas Widyatama, yang telah membimbing, mendidik, dan 

memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis. 

15. Seluruh Staf dan Pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Sumedang yang telah membantu penulis dalam pengambilan data 

untuk skripsi. 

16. Faren Jalius, yang selalu mendampingi, meluangkan waktu, 

mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat, motivasi, dan doa 

kepada penulis selama masa perkuliahan sampai masa penyusunan 

skripsi. 

17. Keponakan tercinta Regina, Piren, Jeslyn, Joel, Derren, dan Davin 

yang selalu memberikan keceriaan dan canda tawa kepada penulis 

selama proses penyusunan skripsi. 

18. Sahabat terbaik, Nadia Mayangsari, Tiara Setiarini, Tresha Maharani, 

dan Yovita Agnes yang selalu mendampingi, meluangkan waktu, 

mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat, motivasi, dan doa 

kepada penulis. 

19. Sahabat kampus terbaik, Iresti Diva Detiarni dari semester awal 

kuliah sampai akhir yang selalu menemani ke manapun, tempat 

berbagi cerita, memberikan semangat dan motivasi, akhirnya bisa 

lulus bareng. 

20. Teman-teman seperjuangan 2011, Ayu, Desi, Elvana, Nagit, Nadia, 

Tiwi, Giga, dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Terimakasih untuk keceriaan yang diberikan dan selalu membantu 

penulis dalam keadaan apapun. 

21. Kakak-kakak G’vtdafs yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Terimakasih atas dukungan serta doa kepada penulis. 

22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam 

kesempatan ini, yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian 

skripsi ini. 
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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 anugerah 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, 30 Desember 2014 

         Penulis 
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