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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh. 

 

Alhamdulillahirrabil’alamin puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT, karena atas rahmat, kasih sayang, hidayah dan karunia-Nya penulis 

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Penagihan Pajak 

Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi 

dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi 

Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran guna 

menambah wawasan dan pengetahuan penulis. Selain itu penulis juga berharap 

hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun pihak lain. 

Segala hambatan, rintangan, dalam penyelesaian skripsi ini dapat 

terselesaikan karena dukungan dari orang tua, dosen pembimbing dan rekan-

rekanlah yang mampu meredakan segala kendala tersebut. Adalah suatu 

pengalaman yang tidak akan terganti dan sangat berarti bagi penulis. Dan 

akhirnya hanya ungkapan syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang 

dapat dipanjatkan oleh penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis 

menyampaikan rasa terimakasih kepada : 
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1. Yang terhormat Bapak Mochammad Kohar Mudzakar, S.E., M.Si. 

selaku Dosen Pembimbing bagi penulis yang membimbing, 

memberikan pengarahan dan masukan dengan sangat baik sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Almh.Bapak T. Ontowiryo Abdoelkadir, S.E., M.B.A., selaku mantan 

Ketua Yayasan Universitas Widyatama 

3. Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Rektor Universitas 

Widyatama 

4. Dr. R. Wedi Rusmawan K, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama dan selaku Dosen Wali, 

terimakasih atas bimbingan serta dorongan yang diberikan kepada 

penulis. 

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

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Bapak Remon Guntara, S.Pd., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Orang tuaku tercinta, Mamah tersayang, Nina Herlina, dan Bapa 

tersayang Yayan Sutriana, yang selalu memberikan doa, perhatian, 

semangat dan dukungan baik moral maupun materil yang tak ternilai, 

serta kasih sayang yang tiada henti kepada penulis sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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8. Kakakku tersayang, Asri Widyastuti yang penuh kebanggaan, 

memberikan dukungan dan motivasi adiknya dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

9. Tanteku tersayang, Euis Rusliati yang selalu memberikan doa, dan 

motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. 

10. Seluruh keluarga terimakasih atas doa dan perhatian yang selalu 

tercurah kepada penulis. 

11. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, semoga 

menjadi manfaat dunia akhirat. 

12. Seluruh Staf Bagian Akademik, Staf Karyawan, Bagian 

Kemahasiswaan yang telah membantu penulis dalam proses 

administrasi dan proses penyelesaian skripsi selama kuliah di 

Universitas Widyatama. 

13.  Triana Sutresna, yang telah memberikan support dan doa, serta 

motivasi yang baik untuk selalu terus melangkah dalam meraih cita-

cita dan bisa menghadapi segalanya dengan tenang. Terima kasih. 

14. Sahabat yang paling aku sayang, Devi Aryanti, Fitrianti, Galuh Aqila 

Khansa, dan Helmy Alvionita terimakasih selalu memberikan motivasi 

dan doa untuk penulis, semoga selamanya bisa terus menjalin 

silaturahmi sampai tua, aamiin. 

15. Sahabat seperjuangan yang dari awal kuliah sampai sekarang, Anggun 

Triani, Amanda Muthia, Desi Pujaningsih, Violita Angelina Putri serta 
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teman-teman seperjuangan lain, terimakasih atas doanya serta 

dukungan yang diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. 

16. Sahabatku tersayang, Lina Audia terimakasih atas doa dan 

dukungannya.  

17. Grup “Café Ijo”, Arfan Faisal, Christy Kartika, Denna Siahaan, Fahriz 

AP, Fajar Rizaldi, Harry Rumansyah, Intan Nisrina, Lazuardi Seftanur, 

Novriansyah, Lutfi Zulfikar, Robi Hendra, Rahman NP, Rian Akhmad, 

Rizaldi Akbar, Sigit Budiansyah, Taufiq, Widdy, Yuan Nowina dan 

yang lainnya, terimakasih atas doa dan dukungannya. Sukses untuk 

kalian. 

18. Teman-teman Akuntansi S1 Universitas Widyatama angkatan 2012 

walaupun hanya beberapa orang dan dalam waktu yang singkat, 

terimakasih atas doanya. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

19. Terakhir bagi seluruh pihak yang terlibat, membantu dan mendoakan 

terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu. 

 

Semoga Allah SWT senantiasa melilpahkan rahmat dan karunia-Nya dan 

membalas kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis 

menyelesaikan skripsi ini. Aamiin. 
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Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat 

bagi semua pihak, menambah wawasan pemikiran penulis pada khususnya dan 

pihak lain yang memerlukan pada umumnya. 

 

Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh 

 

 

Bandung, April 2016 

Penulis, 

 

 

Gurnita Kumala Sundari 

 

 


