
    

 

KATA PENGANTAR 
 

 
 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul ”Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi 

Kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Badan Sebelum dan Sesudah 

Pemeriksaan Pajak ”, yang merupakan hasil dari pemikiran, tenaga, materi, dan 

kesabaran dalam serangkaian doa dan usaha selama penyusunan skripsi 

berlangsung. Adapun maksud dan tujuan dari penulis skripsi adalah untuk 

memenuhi dan melengkapi salah satu syarat di dalam menempuh ujian Sarjana 

Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Widyatama Bandung. 

Penulis merasakan bahwa dalam penelitian skripsi ini membutuhkan 

perjuangan dan kedisiplinan diri yang tinggi, hal ini merupakan pengalaman dan 

pelajaran yang sangat berarti bagi penulis, karena keterbatasan yang ada penulis 

juga menyadari akan segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh 

karena itu penulis mengharapkan adanya saran-saran dan koreksi yang bersifat 

membangun. 

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh 

bantuan dan petunjuk-petunjuk serta arahan-arahan yang tidak ternilai harganya. 

Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada 

berbagai pihak, khususnya kepada yang terhormat Ibu Diana Sari, S.E., M.Si., 

Ak., yang telah menyediakan waktunya untuk membimbing, memberikan 

petunjuk dan arahan yang sangat berguna dalam penulisan ini. 

Selain itu banyak pihak lain yang telah membantu penulis dalam penelitian 

skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tidak mengenal 

pamrih. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih dan penghargaan yang terhormat: 

1. Mama dan Bapa tersayang yang senantiasa berdo’a dengan penuh keikhlasan 

dan kesabaran serta pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis selama 

menempuh pendidikan baik secara materil maupun spiritual.  



    

 

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Ak, S.E.,M.Si.,Ak. Sebagai Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama Bandung. 

3. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., DEA. Sebagai Rektor Universitas 

Widyatama Bandung. 

4. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E.,M.Si.,Ak. Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama Bandung. 

5. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E.,M.M.,Ak. Sebagai Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

6. Bapak Usman Sastradipraja, S.E., M.M., Ak. selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.  

7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi Widyatama yang telah memberikan 

ilmunya untuk memperluas pengetahuan penulis. Serta segenap staff dan 

karyawan Universitas Widyatama yang selama ini telah menjalankan tugasnya 

demi kelancaran proses perkuliahan. 

8. Bapak Sakli Anggoro, selaku Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jawa Barat I 

atas izin dan dorongan moril kepada penulis sehingga penelitian dapat 

terlaksana sesuai dengan yang diharapkan penulis. 

9. Bapak Arif, sebagai Kepala Bagian Rumah Tangga Kanwil DJP  Jawa Barat I 

beserta staffnya yang telah banyak membantu penulis. 

10. Bapak Sekti, sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Bandung Bojonagara beserta staffnya yang telah memberikan izin 

kepada penulis untuk mendapatkan data-data yang diperlukan sehingga 

penelitian dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan penulis. 

11. Adikku satu-satunya Galih Restu Fardian Suwandi makasih buat 

semangatnya, cepat lulus yah De!! 

12. Dimas Erlangga Purwadiputra, S.E., terima kasih atas do’a, dukungan dan 

kesabarannya yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh 

pendidikan. Terima kasih untuk semua keindahan yang terjadi selama 4 tahun 

6 bulan ini, semoga ke depannya masih banyak keindahan yang akan terjadi. 

(Love you my Bumble Bee). 



    

 

13. Ibu (Bi Dede), makasih udah boleh ikut penelitian di kantornya. Makasih 

untuk semua bantuannya yah Bu. 

14. Sodara-sodaraku yang selalu memberi semangat dalam pembuatan skripsi ini, 

Bi Neng, Puti, A Adit & Cebiw, Cici, Tito, Telly, semua sepupu-sepupuku. 

Makasih juga buat doanya. 

15. Sahabat-sahabat penulis yang telah setia menemani penulis hingga rela 

direpotkan oleh penulis. Makasih yah Arien & Joddynya, Uthie, Haried, Lety, 

Indry, Ayoe, Moiy, Bugie, Sherlyana & Orisnya.  

16. Teman-teman seperjuangan penulis Tim-Tam ’04, Adja, Gian, Argi, Echa, 

Iput, Nina, Fillia, Gilang, Uyan, Mira, Syanti, Bebe, & anak-anak lorong 

lainnya. Makasih atas semangat dan do’anya. 

17. Anak-anak ’04 Akuntansi dan Manajemen Widyatama, terima kasih untuk 

semua masa-masa indah perkuliahan dan bantuan yang diberikan kepada 

penulis. 

18. Serta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak 

langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. 

Akhir kata mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi 

penulis dan umumnya bagi pembaca sekalian. Penulis hanya dapat menyampaikan 

doa semoga segala kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah 

SWT. Amin. 
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(Rieka Kartikasari Suwandi) 


