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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillahirabbil’alamiin, penulis panjatkan puji dan syukur kepada 

pemilik alam semesta dan segala isinya Allah SWT yang dengan Maha Rahman 

dan Rahim-Nya telah memberikan macam kenikmatan yang sama dengan segala 

nikmat yang telah Allah berikan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “Pengaruh Penerapan e-Registration Terhadap Tingkat Kepatuhan 

Masyarakat untuk Mendaftarkan Diri”. Tak lupa shalawat serta salam semoga 

berlimpah curah atas junjungan kita, Nabiyana Wahabibana Muhammad SAW. 

beserta keluarga dan sahabat beliau dan semoga sampai kembali pada kita selaku 

umat beliau. 

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat 

dalam menempuh ujian sidang Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, begitu 

banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. 

Namun inilah yang terbaik yang dapat penulis berikan. Oleh karena itu, penulis 

akan berterima kasih dan bersedia menerima masukan, kritik dan saran yang 

sifatnya membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. 

Dalam proses persiapan, penyusunan, sampai dengan penyelesaian skripsi 

penulis tidak lepas dari peran serta berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis 

dengan tulus dan ikhlas mengucapkan terima kasih kepada: 
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1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Hipnizar Abdurahman dan Ibu Imas 

Nawangsih dengan tulus dan penuh cinta, kasih sayang dan kesabaran 

memberikan dukungan baik moral, materil, begitu juga dengan doa yang tiada 

henti di siang dan malam demi kelancaran dan kemudahan, serta kebahagiaan 

dalam segala aspek kehidupan penulis. 

2. Nenekku tercinta, Ibu Ento yang telah dengan sabar membesarkan penulis 

selama ini, memberikan kasih sayang, selalu mendoakan, dan memberikan 

semangat kepada penulis. 

3. Ibu Dr. Diana Sari, S.E., M.Si., Ak., QIA., CA. selaku dosen pembimbing 

yang dengan tulus dan ikhlas telah menyempatkan waktu memberikan 

bimbingan, masukan, dan nasihat yang sangat berharga bagi penulis selama 

proses penyusunan skripsi. 

4. Bapak Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen penguji pada 

sidang sarjana penulis. 

5. Ibu Hj. R. Ait Novatiani, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen penguji pada 

sidang sarjana penulis. 

6. Bapak T. Ontowiroyo Abdoel Kadir, S.E., M.B.A. selaku Ketua Yayasan 

Universitas Widyatama.  

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

Widyatama. 

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

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 
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9. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua program Studi 

Akuntansi S1 Universitas Widyatama. 

10. 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. 

11. Ibu Bunga Indah Bayunitri, S.E., M.M., Ak., C.A. selaku dosen wali yang 

telah memberikan banyak masukan selama masa perkuliahan. 

12. Seluruh dosen yang telah mengajarkan berbagai banyak ilmu khususnya 

tentang akuntansi dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya serta seluruh staf baik 

akademik, kemahasiswaan, perpustakaan, dan lainnya yang telah memberikan 

pelayanan yang baik kepada penulis selama menempuh studi di Universitas 

Widyatama. 

13. Kepala Kantor, Kepala Seksi, dan seluruh staf Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Bandung Cibeunying, khususnya Seksi PDI, Seksi Pelayanan, dan 

Bagian Umum yang telah mempersilahkan penulis untuk melakukan 

penelitian, memberikan banyak pengalaman serta masukan kepada penulis 

dalam penyusunan skripsi ini. 

14. Adik-adikku tercinta Lisa Diana, Fatma Azzahra, dan Ahmad Syukron 

Rahman yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis. 

Serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan selama penyusunan 

skripsi. 

15. Sahabat-sahabat empat serangkai yang tercinta dan is the best, Sri Lestari, 

Rokhimatul Lailiyah, dan Retno Puspita Rini yang selalu sabar 
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mendengarkan keluh kesah penulis, selalu memberikan motivasi dan 

masukan kepada penulis, dan selalu ada baik suka maupun duka. 

16. Sahabat seperjuangan dan sebangku dari SMK, daftar kuliah bareng, dan 

kemana-mana bareng, Meitasari Adhayani yang selalu memberikan masukan 

dan sama-sama menjalani proses penyusunan skripsi. 

17. Teman-teman terkocak dan selalu tertawa bareng-bareng, Ricky Ryan 

Fernandez, Dea Afriana, Fahla Amalina Rahmi, Verra Aprillia Nurussalam, 

Andhini Kartika Utami, Nurul Fauziah, Santy Dwi Lestari, Muhammad Imam 

Sofwan, Norma Yaredeta, Giga Sekar Wangi, Fani Dwi Andayani, Fanny 

Gustini, Kartika Zein, M. Alrasyid, Kirana Damayanti yang selalu 

memberikan masukan dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

18. Teteh kesayangan dan paling kece, teh Hoirina Rosindah Sabela yang 

merupakan teman sharing bagi penulis, selalu memberika bantuan, dan 

merupakan teteh asuh bagi penulis ketika berada di Timnas Akuntansi, serta 

teteh yang selalu memberikan motivasi untuk maju dan memberikan spirit 

ketika berada dalam pertandingan. 

19. Sahabat lama SMK, Ane Mariana, dan Irma Sriandari yang telah lebih dulu 

berpengalaman memasuki dunia kerja. 

20. Teman seperjuangan dan satu bimbingan, Intan Novietasari, Novi 

Rahmawati, Santy, Yunita Sukmarani, Mariska Fardilah yang selalu berbagi 

masukan kepada penulis. 
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21. Seluruh Anggota Timnas Akuntansi yang merupakan teman belajar 

seperjuangan, serta akang teteh alumni, kang Aryo, kang Andi, Teh Eva, Teh 

wirda yang selalu berbagi ilmu kepada penulis. 

22. Seluruh Tim Asisten Dosen Akuntansi Keuangan yang memberikan 

pengetahuan lebih kepada penulis. 

23. Keluarga Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama masa 

jabatan 2012-2013 dan masa jabatan 2013-2014 yang memberikan 

pengalaman lebih ketika menjalani masa kuliah. 
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bernyanyi bersama-sama di berbagai acara, memberikan kenangan terindah 

dan tak terlupakan selama masa kuliah. 

25. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan sattu per satu, yang 

telah banyak membantu dan memberi doa demi kelancaran skripsi ini. 

Akhir kata penulis ucapkan jazakumullahu khariun katsiro dan semoga hal 

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

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

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

    Bandung, 02 Februari 2015                                                                                                                                                

                   Penulis, 

    

                                                                                                   Nastin Inka Sari 

 

 


