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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalammu’alaikum Wr. Wb 

Alhamdulillahirabal’alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan  

ehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala anugerah-Nya kepada penulis 

sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul:  “Pengaruh 

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Penagihan Pajak dengan Surat 

Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Terhadap 

Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees 

Peride Tahun 2011-2015)”. 

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan 

melengkapi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program 

Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Pada 

kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua 

pihak yang telah memberikan banyak bantuan, arahan, bimbingan, saran, serta 

dorongan baik secara moril maupun materil dari awal penyusunan hingga akhir 

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati 

yang paling mendalam, penulis mengucapkan terimakasih yang begitu besar 

kepada:  
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1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Kedua orang tuaku tercinta Ibu Erna Rostiana dan Bapak Hanny 

Purwanto, terimakasih atas kasih sayang, doa, bimbingan, dorongan dan 

motivasi serta pengorbanannya baik fisik maupun materi dan semuanya 

yang tak pernah bisa terbalas. 

3. Adik tercinta, Shafira Nur Shadrina yang selalu memberikan dukungan 

dan semangat untuk kelancaran studi dan skripsi penulis. 

4. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., CA. selaku dosen pembimbing 

yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan 

petunjuk, pengetahuan, bimbingan dan pengarahan selama penyusunan 

skripsi ini, sekaligus Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

5. Bapak T. Ontowiryo Abdoelkadir, S.E., M.B.A (Alm.) selaku Ketua 

Badan Pengurus Yayasan Widyatama. 

6. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.B.A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

7. Bapak Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Wakil Rektor 

Universitas Widyatama. 

8. Bapak Dr. Rd. Wedi Rusmawan Kusumah, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku 

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

9. Ibu Erly Sherlita, S.E, M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 
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10. Bapak Remon Gunanta, S.Pd., M.Si. selaku Sekretaris Program S1 

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama Bandung 

yang telah banyak membantu peneliti dalam bidang akademik, sekaligus 

dosen wali penulis. 

11. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntasi 

Universitas Widyatama, yang telah membimbing, mendidik, dan 

memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis. 

12. Pihak-pihak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karees yang telah 

memberikan bantuan dan masukan-masukan kepada penulis. 

13. Seluruh keluarga besar dari pihak Ayah dan Ibu yang selalu memberikan 

doa dan dukungan nya yang sangat berarti bagi penulis. 

14. Sahabat terkasihku, Fitra, Resti, Kania, Putri, Rahadyan, Irza, Asep, Diqi 

dan Aldy yang sudah bersama-sama sejak awal masuk kuliah hingga 

sekarang, tempat berbagi keluh-kesah dalam segala hal, tawa canda 

bersama, terima kasih atas semangat, doa, dan dukungan nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tutwuri, Love You Guys! 

15. Teman seperjuangan bimbingan, Putri Rizeki, Anna Nadiya, Christy 

Kartika, terimakasih atas semangat yang selalu kalian berikan kepada 

penulis. 

16. Sahabat setiaku dari SMA sampai sekarang, Avianna, Nur Annisa dan 

Eka yang selalu memberikan semangat satu sama lain, canda tawa dan 

dukungan selama menyelesaikan skripsi ini. Love you so much. 
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17. Teman-teman seperjuangan Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama 

angkatan 2012, terimakasih untuk keceriaan yang diberikan dan selalu 

membantu penulis dalam keadaan apapun. 

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan 

ini yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tidak 

terhingga kepada semua pihak yang selalu memberikan dukungan moril dan 

materil kepada penulis. Dengan harapan semoga bantuan, dukungan dan doa yang 

telah diberikan mendapat balasan, limpahan rahmat serta anugerah yang luar biasa 

dari Allah SWT.   

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, mohon maaf atas segala kekurangan dari penyajian skripsi yang 

penulis sajikan. Harapan penulis agar penelitian ini dapat menjadi sumber ilmu 

dan referensi bagi semua pihak termasuk peneliti selanjutnya. 

 

                               Bandung, Maret 2016 

                                                        Penulis, 

 

 

   Afina Nur Aisyah 


