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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah S.W.T atas 

segala kemudahan, pertolongan, kasih sayang, serta anugerah yang tak terhingga 

kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan 

pujian kepada Nabi besar Muhammad S.A.W., yang telah memberikan contoh 

akhlakul kharimah bagi seluruh muslim di seluruh penjuru dunia. 

Terwujudnya skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

mencapai gelar Sarja Ekonomi Program Akuntansi S1 pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama, dengan judul : “PENGARUH PEMAHAMAN 

KEWAJIBAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAKU 

PENGUSAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (STUDI EMPIRIS PADA 

KPP PRATA BANDUNG CIBEUNYING)”, ini tidak terlepas dari bantuan dari 

berbagai pihak, baik petunjuk maupun saran, langsung maupun tidak langsung 

terutama di lingkungan Universitas Widyatama. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, 

bimbingan dan dorongan serta saran yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu dalam kesmpatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Mama dan Bapak, yang menjadi penyemangat penulis agar dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan selesainya skripsi ini semoga 

dapat menjadi suatu kebanggan bagi mereka. 
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2.  Teteh, aa dan adek tercinta yang selalu mendukung dalam hal apapun 

terutama menyelesaikan skripsi ini, i love you. 

3. Muhamad Gemel Neser yang selalu membantu dan penyemangat penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Bapak Kamaludin Subha, Drs., M.M Selaku Dosen Pembimbing yang 

telah menyediakan waktu untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan dengan baik. 

5. Bapak Dr. H, Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., Selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

6. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan K., SE., M.Si.,Ak., CA. Selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

7. Ibu Erly Sherlita, .S.E., M.Si., Ak, Selaku Ketua Prodi Jurusan Akuntansi 

S1 Fakultas Ekonomi Jurusan Widyatama. 

8. Bapak Remon Gunanta, S.Pd., M.Si. selaku sekretaris program studi 

Akuntansi Universita Widyatama. 

9. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi S1 Akuntansi Universitas 

Widyatama, yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya kepada 

penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Widyatama. 

10. Staf Karyawan Akademik, Staf Administrai, Staf Perpustakaan, Staf 

Program Studi dan Staf Lainnya. 

11. Sahabat-sahabat kelas karyawan reguler B yang tidak dapat disebutkan 

satu-persatu. 
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12. Rekan kerja  Beverly Dago Residence dan Gateway Pasteur yang selalu 

mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak 

kekurangan, mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan, 

pengalaman dan juga waktu. Namun inilah yang terbaik yang dapat penulis 

lakukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.  Akhir kata 

penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya dan berharap kritik 

dan saran yang bersifat positif dari berbagai pihak sebagai masukan untuk masa 

yang akan datang. 

Wassalammualaikum Wr. Wb. 

  

 

       Bandung,  Agustus 2015 

 Penulis, 

 

      Yudiana Purnamasari 


