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Assalamualaikum, Wr, Wb. 

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT, karena atas semua rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan 

skripsi. Kepada kedua orang tua yang telah rela membesarkan, mendidik, 

melindungi dan mendukung penulis. Semoga semua ini dapat membayar setiap 

tetes keringat dan lelah, juga menjadi awal untuk dapat membanggakan mereka, 

serta ketiga kakak yang selalu mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Pengaruh Kasus Penggelapan Pajak Di Indonesia 

Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Adapun 

penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana 

Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 
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skripsi ini, akan tetapi berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai 

pihak, maka skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana adanya. Pada kesempatan 

ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang 

telah memberikan dukungan baik dalam segi moril maupun materil dari awal 

sampai akhir penyusunan skripsi ini. 
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3. Bapak T. Ontowiryo Abdoelkadir, S.E.,M.B.A. selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Widyatama. 
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sewaktu melakukan studi kasus dan membantu penulis dalam memperoleh 

data-data yang dibutuhkan sehingga memperlancar penyusunan skripsi ini. 

11. Spesial untuk Rony firmansyah, S.Pt. karena telah dengan setia memberikan 

semangat dan cintanya yang tulus yang mendorong penulis menjadi orang 

yang lebih baik.  

12. Yulia Sukmawanci Suhendar, S.Pd. (Teh Lia) kakak pertama saya yang 

sangat membantu dalam pelaksanaan penelitian. Semoga Allah SWT selalu 

melimpahkan berkah dan membalas kebaikannya, Amin YRA. 

13. Syntia Agustina Suhendar, S.Pd. dan Widya Supiandini Suhendar, Amd. Keb. 
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Dengan rasa terima kasih dan doa yang dapat penulis panjatkan, semoga 

Allah SWT membalas segala kebaikan dan melimpahkan rahmat kepada semua 

pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi selama ini.  
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