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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum wr. wb. 

Alhamdulillahirabbil’alamin segala puji hanya bagi Allah SWT yang tidak 

pernah berhenti memberikan kenikmatan, rahmat, berkah, kesehatan, serta 

karunia-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada 

teladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan para 

pengikutnya hingga akhir zaman.  

Pada kesempatan ini Alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan  skripsi 

yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak (Survei di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang)”. 

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan untuk program Strata 1 

(S1) di jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

 Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, 

saran, dan fasilitas dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 

dengan segala hormat dan kesungguhan hati penulis ingin mengucapkan terima 

kasih kepada : 

1. Allah SWT sumber segala kekuatan dan kemudahan yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sampai detik ini. 

2. Nabi besar kita Muhammad SAW yang selalu menjadi panutan dan 

inspirasi bagi setiap umatnya. 
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3. Orang tua tercinta yaitu Mamah Sartini, Ibu Yermiati, dan Bapak Iskandar 

yang selalu memberikan do’a, dukungan, semangat, serta bantuan baik 

dalam bentuk spirit maupun dalam bentuk material sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan. Terima kasih atas semua pengorbanan yang telah 

diberikan kepada penulis yang tidak ternilai harganya dan tidak mungkin 

terbalaskan dalam wujud apapun. Dan juga untuk seluruh keluarga yang 

selalu memberikan do’a, dukungan, dan semangat selama ini. 

4. Ibu Dr. Rita Yuniarti, S.E., M.M., Ak., CA. selaku dosen pembimbing 

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan 

do’a, dukungan, pengarahan, dorongan, dan masukan selama masa 

bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak Toto Ontowiryo, S.E., MBA. selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Widyatama Bandung. 

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

Universitas Widyatama Bandung.  

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

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

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

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

9. Bapak H. Kamaludin Subha, S.E., M.M. selaku dosen wali sekaligus 

dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran 

selama menguji penulis. 
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10. Bapak M. Kohar Mudzakar, S.E., M.Si. selaku dosen penguji yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran selama menguji penulis. 

11. Seluruh dosen pengajar dan staff Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama Bandung. 

12. Seluruh staff administrasi dan perpustakaan Universitas Widyatama 

Bandung. 

13. Bapak Bambang sebagai pembimbing di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Soreang yang telah mengarahkan dan membantu penulis dalam 

melakukan survei termasuk permintaan data dan penyebaran kuesioner. 

14. Para staff dan pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang. 

15. Mohammad Reza Permana selaku orang yang selalu berusaha meluangkan 

waktu dari kesibukannya untuk penulis, memberikan do’a, bantuan, 

dukungan, dorongan, perhatian, pengertian, semangat, nasihat, dan tidak 

ketinggalan yaitu cokelat. Love you so kakanzaaa!!! 

16. Geng Kece yang tiba-tiba membuat chat group dengan nama “us” yaitu 

Didi, Tata, Vanvan, Riza, CK, dan Ipeh yang selalu bareng dari semester 

1, saling memberi semangat, saling membantu, dan yang pasti selalu ada 

untuk nemenin penulis makan di saat kelaparan. Terutama Didi dan Tata 

yang berjuang skripsi bareng mulai dari ngajuin proposal bareng sampe 

sidang bareng. Pokoknya best friends forever ya gaiiisssss... 

17. Teman-teman D’lur : Haris, Intan, Maya, Rika, dan Rose yang selalu ada 

selama 7 tahun lebih, selalu memberikan do’a dan semangat kepada 
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penulis, dan semoga kita bisa bareng-bareng untuk seterusnya berbagi 

cerita walaupun memang jarang bertemu. 

18. Teman-teman JB 34’5 yang selalu meramaikan hp penulis di kala sepi dan 

di kala pusingnya menyusun skripsi dengan perbincangan-perbincangan 

yang sarat informasi dan pengetahuan menarik bagi penulis, meskipun 

kadang suka ga jelas juga sih. 

19. Teman seperjuangan bimbingan yang saling memberi semangat, bantuan, 

berbagi cerita tentang kesulitan yang dihadapi saat menyusun skripsi, dan 

semoga yang belum selesai bisa secepatnya lulus. 

20. Teman-teman KSM baik senior, yang seangkatan, maupun junior yang 

suka nanya-nanyain skripsinya sudah sampai mana dan disitu kadang saya 

merasa sedih ketika harus menjawabnya. Terimakasih juga untuk yang 

selalu memberikan do’a dan dukungannya kepada penulis. 

21. Teman-teman Akuntansi 2011 yang tidak dapat disebutkan satu per satu 

yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa banyak hal yang masih menjadi kekurangan dari 

skripsi ini. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak yang membutuhkan. Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas 

segala kebaikan yang kita lakukan. 

Wassalamu’alaikum wr. wb. 

 

 

Bandung, Mei 2015 

Penulis, 

 

 Teti Megawati 


