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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi Allah 

SWT, tuhan semesta alam atas segala rahmat, hidayah serta karunia-Nya yang 

senantiasa telah memberi petunjuk, pertolongan, serta kekuatan lahir dan batin 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGARUH 

PEMERIKSAAN PAJAK DAN MODERNISASI ADMINISTRASI 

PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Su rvei 

pada KPP Pratama Bandung Tegallega)”. Shalawat serta salam semoga 

senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta 

para pengemban risalahnya yang selalu setia hingga akhir zaman. 

 Usaha yang optimal telah penulis lakukan untuk menyusun skripsi ini. 

Namun demikian, penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan karena 

keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, dengan 

kelapangan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang konstruktif 

untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini. Semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan. 

 Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi S1 pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak 

mendapatkan bimbingan, dukungan, bantuan, saran, dan fasilitas dari berbagai 
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pihak. Oleh sebab itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkah, dan karunia-Nya 

yang begitu besar kepada penulis. 

2. Ayahku tercinta Endang Rachmat, terimakasih atas segala do’a yang tak 

pernah terputus, kasih dan sayang serta cinta yang tulus, didikan, arahan, 

pengorbanan yang begitu besar serta segala dukungan baik dalam moral 

maupun materiil kepada penulis. Kaulah Pahlawan hidupku. 

3. Mamahku tercinta Euis Siti Komariah, terimakasih banyak atas segala 

do’a yang tak pernah terputus, kasih dan sayang serta cinta yang tulus, 

dukungan, didikan, arahan, serta pengorbanan yang begitu besar dan tiada 

tara. Kaulah penyemangat hidupku. 

4. Kakakku tercinta Lela Komalasari Rachmat, S.E dan Harry Kurniawan 

Rachmat, S.E yang selalu memberikan motivasi, saran, solusi, keceriaan, 

canda, tawa, dan warna dalam hidupku. Kasih dan sayangku takkan putus 

untukmu. Terimakasih Bu, Terimakasih A. 

5. Kakak Iparku Adjie Ahmad Ridwan, Amd. dan Syahrestiani yang 

senantiasa selalu memberikan do’a, dukungan serta bantuan tiada batas 

bagi penulis. 

6. Sepupuku tercinta Nissa Keyssa Sagita, Henny Yuliani dan Febryan 

Adyasa yang selalu memberikan motivasi, arahan, dukungan, canda, tawa. 

7. Keponakanku terbawel Afkar Athaya Ridwan dan Mikhaila Azzahra yang 

selalu memberikan canda dan tawa. 
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8. Seluruh Keluarga Besarku yang senantiasa selalu memberikan do’a, 

dukungan serta bantuan tiada tanpa batas bagi penulis. 

9. Bapak Endang Darmawan, S.E., M.Si., Ak., CA,  selaku pembimbing yang 

senantiasa telah bersedia meluangkan waktu di sela kesibukannya, untuk 

memberikan ilmu dan masukan yang bermanfaat, serta pengarahan dan 

petunjuk yang terbaik kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Terimakasih banyak pak. 

10. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., CA dan Bapak H. Muhamad 

Alan Jayaatmaja, S.E., M.M., Ak., CA, selaku dosen penguji pada ujian 

skripsi penulis. 

11. Bapak H. Dudi Abdul Hadi, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku dosen wali yang 

telah memberikan motivasi, masukan, arahan, dan nasihat yang luar biasa 

bagi penulis selama masa perkuliahan. 

12. Bapak T. Ontowiryo Abdoelkadir, S.E., M.B.A, selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama.  

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

Universitas Widyatama. 

14. Bapak Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku Wakil Rektor II 

Bidang Operasional Universitas Widyatama. 

15. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan Kusumah, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku 

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

16. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., CA, selaku Wakil Dekan 

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

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

18. Bapak Remon Gunanta, S.Pd., M.Si, selaku Sekretaris I Progam Studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

19. Bapak Yoga Tantular Rachman, S.E., M.Si, selaku Sekretaris II Program 

Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

20. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Progam Studi 

Akuntansi S1 Universitas Widyatama yang telah mendidik dan 

memberikan ilmu luhur bagi penulis. 

21. Bapak Hedriyan Selaku Kepala Kantor KPP Pratama Bandung Tegallega 

yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. 

22. Bapak Antonius selaku Seksi Sub. Bagian Umum KPP Pratama Bandung 

Tegallega dan Seluruh Staff yang telah banyak membantu penulis dalam 

memperoleh data dan informasi selama proses penelitian. 

Akhir kata penulis ucapkan jazakumullahu khariun katsiro dan semoga hal 

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

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

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. 

 
Bandung, 24 Agustus 2015 

Penulis 

 
 
 
 

Yuniar Prihandini Rachmat 
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UCAPAN TERIMAKASIH 

 

Pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, tak lupa penulis ingin 

mengucapkan terimakasih dengan setulus hati atas segala hal yang telah diberikan 

kepada penulis. Terimakasih ini penulis ucapkan kepada : 

1. Aries Firdaus yang tak pernah lelah membantu penulis kesana kemari 

selama proses penelitian, selalu mendengar keluh kesah, selalu 

memberikan support, dukungan, inspirasi dan pencerahan bagi penulis. 

Terimakasih cok. 

2. Sahabat-sahabat tersayang yang super heboh. Riska Restiani (bekha), Sofi 

Putriana (beput), Dewi Ambarwati (bedew), Gita Rahmawati (begit), 

Fadhiah Azrani (bella). Sahabat seperjuangan dari awal masa PPK 

MABIM sampai akhir perkuliahan. Sahabat yang tak pernah lelah 

memberikan canda tawa dalam hidupku. True friend not only accept who 

you are, but also help you become who you should be, thanks you so much 

and love you all! 

3. Sahabat-sahabat terbaikku. Sri Yulia, Rika Fitriyanti, Rosmalawati. Kalian 

telah mewarnai hidupku. Miss you all! 

4. CCMC. Riri, Lana, Tya, Citra. Kami yang selalu mencari jati diri bersama 

dari mulai masa-masa SMP sampai akhirnya dipinang oleh pilihan 
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5. SEVENFISH. Wangi Bunga (tante), Nuraini Septiani (mamih), Farida 

(teteh), Annisa Nuraini (bunda), Dessy Aryanti (bude), Munggari Indah 
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(umi). Ketika bersama dimana pun itu dalam kondisi apapun itu selalu 

tertawa karena kehebohan yang tak pernah terhenti. Bersama kalian terasa 

arti sebuah persahabatan yang indah. Love you so much my besties! 

6. Sahabat-sahabat tercantik. Niar Septiani, Anisa Febryanti, Furry Nandha. 

Terimakasih atas canda tawa dalam hidupku. Kebersamaan ini akan selalu 

menjadi kenangan terindah dalam hidupku. Miss and love you so much all! 

7. Sahabat-sahabat sharing. Christie Natalia Hosea, Ayu Indriana, Resa 

Rosalia, Hani Aprila, Dewi Puspitasari, Kartika Zein, Fitria Utami, Windi 

Ellvianty, Meitasari Adhayani serta semua yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu per satu, yang selalu mendengarkan keluh kesah, menjadi 

sandaran untuk sharing, tak pernah lelah memberi support. Thanks you so 

much all! 

8. Teman-teman seperjuangan selama proses bimbingan Ansella Putri. 

9. Keluarga Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

masa jabatan 2012-2013 yang memberikan pengalaman lebih dalam 

berorganisasi. 

10. Seluruh teman-teman jurusan Akuntansi angkatan 2011. Teman 

seperjuangan dalam menempuh dan menimba ilmu selama proses kuliah. 

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

telah banyak membantu dan memberi doa demi kelancaran skripsi ini. 

 


