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karunia dan rakhmat-Nya, skripsi mengenai “Pengaruh Pemeriksaan Pajak

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban

Perpajakan” akhirnya dapat diselesaikan. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu
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Akuntansi S1 pada UniversitasWidyatama.
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telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan petunjuk,

pengetahuan, bimbingan, dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
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Widyatama, yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan bekal ilmu

pengetahuan kepada penulis.

14. Seluruh Staf dan Karyawan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Sumedang, terimakasih atas semua bantuan dan ilmu yang kalian berikan.
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persahabatan kita selalu terjalin dan sukses untuk kita berdua.
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bantuan, doa, support, canda tawa, dan semua yang kalian berikan, semoga

persahabatan kita tetap terjalin.

17. Teman-teman seperjuangan bimbingan Dian, Ixora, Kang Bayu, Teh Fany,
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semua sukses.
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Kang Ipul, Kang Jung, Eldi, dll terimakasih atas doa dan dukungan kalian

semuanya. Semoga kita semua sukses.
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20. Seluruh Mahasiswa Akuntansi 2011 yang tidak dapat disebutkan satu per satu
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yang bermanfaat bagi penulis.
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penulis.
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balasan dan limpahan rahmat dari Allah SWT, amin. Akhir kata penulis berharap
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pembaca. Amien.
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