
KATA PENGANTAR 
 
 
  

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang 

telah memberikan petunjuk serta karunia-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan 

skripsi dengan judul “ Pengaruh Koreksi Fiskal Terhadap Pajak Penghasilan 

Wajib Pajak Badan” 

Selama persiapan, penyusunan, sampai dengan diselesaikannya skripsi ini 

serta dalam mengikuti kegiatan akademik lainnya, penulis banyak menerima 

bimbingan, bantuan, dan dorongan yang sangat berarti dari berbagai pihak, karenanya 

pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya 

kepada : 

1. ALLAH SWT, yang telah memberikan nikmat dan kesempatan untuk 

menyelesaikan penulisan skripsi ini 

2. Bapa dan Mimi beserta adik-adikku dan seluruh keluarga besar yang selalu 

memberikan doa, dukungan moril dan materil yang sangat berarti bagi penulis 

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

3. Ibu Diana Sari, S.E, M.Si, Ak, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan 

waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

4. Bapak Dr. H. Mame S Sutoko,  Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas Widyatama. 

5. Ibu Prof.Dr.Hj.Koesbandijah Abdoel Kadir, M.S., Ak, selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Universitas Widyatama. 

6. Bapak Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

7. Bapak Eriana Kartadjumena S.E., M.M., AK, selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi S1 dan D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

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

Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 



9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar fakultas ekonomi jurusan akuntansi 

Universitas Widyatama atas bimbingan dan didikannya sehingga telah 

memberikan bekal dan wawasan pengetahuan selama kuliah. 

10. Seluruh staf Administrasi dan staf Perpustakaan Universitas Widyatama yang 

telah memberikan dukungan yang sangat besar dan berarti bagi penulis sehingga 

skripsi ini dapat diselesaikan. 

11. Bapak Cecep Supriadi selaku Manager Corporate Tax yang memperkenankan 

penulis untuk mengambil data perusahaan yang dijadikan bahan Skripsi ini. 

12. Bapak Achmad Fajar, SE.,M.Si,Ak dan Dr Majidah.,M.Si,Ak selaku penguji 

penulis dalam menempuh gelar sarjana 

13. Guru TK, SD SLTP dan SMU atas ilmu yang engkau berikan kepada penulis 

semoga ALLAh membalas jasamu 

14. Teman teman widyatama angkatan 2001 sampai dengan 2004 yang tidak bisa 

penulis tuliskan satu per satu......... tentunya Terimakasih banyak atas saran dan 

masukan dari semuanya 

15. Keluarga besar warnet yang selalu saja menemani setiap kisah hidup penulis... 

kita lanjutkan episode hidup berikutnya kawan 

16. Teman teman kos Wismaraka atas semua bantuannya sehingga penulis bisa 

merampungkan skripsi ini 

17. Seseorang yang mengajarkan penulis dengan bahasa kelembutan sehingga 

terciptanya sinergi.......... Tengkyu yung 

18. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.......... terimakasih atas 

semua masukan dan sarannya 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak yang memerlukannya terutama pihak-pihak yang berkepentingan langsung 

dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini 

        Bandung,  April 2009 

         Penulis 

 

Zaki Ulhaq   


