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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrohmaanirrohiim 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah 

memberikan kekuatan, bimbingan, rahmat dan karunia-NYA kepada penulis. Atas 

kehendak-NYA lah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul 

“PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHAD AP 

PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM PAJAK PENGHASILAN” 

yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi 

Program Studi Akuntansi pada Universitas Widyatama Bandung. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak 

kekurangan dan kekurang sempurnaan, 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. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan bagi 

penyempurnaan skripsi ini. 

Selama persiapan dan penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak 

menerima bimbingan, bantuan, serta saran-saran dari pihak lain. Oleh karena itu 

dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada : 

1. Mama dan Papa tercinta yang senantiasa membimbing, mendoakan dan 

memberikan kasih sayang, pengertian dan kesabarannya selalu yang sangat 

besar kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, 

2. Yang terhormat Ibu Diana Sari, S.E., M.Si.,A.k., selaku Dosen Pembimbing  

yang telah menyediakan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta dengan sabar dan tanpa lelah 

memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis, sehingga skripsi ini 

dapat diselesaikan dengan baik. 

3. Ibu. Prof. Dr. H. Koesbandijah, A.K, MS, Ak selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Universitas Widyatama Bandung. 
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4. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir, DEA selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

5. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak. selaku Pjs. Dekan Fakultas 

Ekonomi, Universitas Widyatama. 

6. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak. selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Bapak Usman Sastradipradja, S.E., M.M., Ak selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas ekonomi Jurusan Akuntansi 

Universitas Widyatama yang telah banyak memberikan bekal pendidikan dan 

ilmu pengetahuan yang sangat berharga dan berguna selama penulis mengikuti 

perkuliahan. 

9. Seluruh staf administrasi dan staf perpustakaan Universitas Widyatama yang 

telah memberikan bantuan kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan 

skripsi. 

10. My Beloved Brothers (Naldo, Ari, Ilham, fauzan dan Fauzi) yang memberikan 

doa, dorongan, semangat dan kasih sayang kepada penulis. 

11. Untuk teman-teman terbaikku: Yosep Yoarta, S.E., (thanks a lot man, without 

you I can’t finish this alone), Wendi ”A_bnk” (thanks for being my best friend 

and being my favorite enemy), B_ian “Kapuyuak” (thanks for everything). 

12. Untuk temanku (yang mungkin akan selalu ada untukku) : Sendi, Bejo, Fadli 

”Kutaik”, Ade, Dedi, Cahya, Topan, Krisna, Teguh (I hope this friendship can 

stand forever no matter where we are). 

13. For these kind and beautiful ladies : Rani, Sinta, Icha, Indri, Pipit, Ipen, 

Fontana, Fitri, Dewi, Feni, Omie (thanks a lot girls for those support and 

motivation). 

14. Rekan-rekan mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

angkatan 2003. 

15. Last but not least: Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu yang telah banyak membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat 

diselesaikan. 
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Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan melimpahkan Rahmat-Nya 

kepada mereka. Amin. 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang memerlukannya terutama pihak-pihak yang berkepentingan 

langsung dengan permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini. 

 

 

 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

                                                                                          Bandung, 10 April 2008 

                  

 

 

      (Rahmat Arief Satriadi) 

 

 


