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KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillahirabbil’alamin, penulis panjatkan puji dan syukur kepada Allah 

SWT pemilik alam semesta dan segala isinya, yang dengan Maha Rahman dan Maha 

Rahim-Nya telah memberikan kemudahan dan kelancaran penulis menyelesaikan 

skripsi ini tepat pada waktunya. Tidak lupa shalawat serta ditujukan untuk teladan 

umat, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang 

setia sampai akhir zaman. 

 Skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Analisis pada Kantor 

Wilayah DJP – Jawa Barat I periode 2012-2015)” disusun untuk memenuhi dan 

melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang Sarjana Ekonomi 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

 Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan 

keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Namun inilah yang terbaik yang dapat 

penulis berikan. Oleh karena itu, penulis akan berterima kasih dan bersedia menerima 

masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan skripsi 

ini. 

 Dalam proses persiapan, penyusunan, sampai dengan penyelesaian skripsi 

penulis tidak lepas dari peran berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis dengan 

tulus dan ikhlas mengucapkan terima kasih kepada : 
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1. Allah SWT yang telah memberikan ridho, berkat, rahmat, kesabaran dan 

limpahan kasih sayang-Nya kepada penulis, serta mendengar setiap doa yang 

penulis panjatkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat 

pada waktunya. 

2. Kedua orang tua tercinta Bapak Syukrimansyah dan Ibu Suarni yang tiada 

hentinya memberikan kasih sayang, doa, dukungan baik moril maupun materil 

dan arahan, serta menjadi motivator bagi penulis. 

3. Keluarga besar dari pihak Ayah dan Ibu yang selalu memberikan kasih sayang, 

selalu mendoakan dan memberikan dukungan moril maupun materil kepada 

penulis. 

4. Kakakku tercinta Rico Firmansyah dan Sindy Firmansyah yang selalu 

memberikan dukungan dan doa serta menjadi penyemangat bagi penulis. 

5. Bapak Mochamad Kohar Mudzakar, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing dalam 

penyusunan skripsi ini yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta dengan 

sabar membimbing, memberikan pengarahan selama penyusunan skripsi ini. 

6. Ibu Sri Lestari Roespinoedji, S.H. selaku Badan Pengurus Yayasan Widyatama.  

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

Widyatama.. 
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10. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

S1 Universitas Widyatama beserta jajaranya. 

11. Bapak Niki Hadian, H., S.E., Ak., M.M  selaku Wali Dosen yang telah 

memberikan pengarahan penulis dalam menempuh mata kuliah sejak awal 

semester. 

12. Seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi Program Studi AKuntansi S1 

Universitas Widyatama, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang 

bermanfaat bagi penulis sejak awal semester hingga sekarang. 

13. Seluruh staf administrasi, staf perpustakaan, staf PUPD, dan karyawan 

Universitas Widyatama lainnya yang telah memberikan bantuan serta pelayanan 

yang baik kepada penulis. 

14. Afif Al Ghani Yoneva yang selalu setia memberikan doa, kesabaran, motivasi, 

semangat, dampingan, dukungan yang tiada henti kepada penulis sejak kuliah 

hingga sekarang baik dalam kondisi suka maupun duka. 

15. Meiza, Dewi, Tasya, Dina, Gita, Arsy, Siti, Cindy, Darin, Cynthia, Wahyu, 

Feriando, Yogi, Yulido dan semua sahabat-sahabat terbaik yang tiada hentinya 

mengingatkan penulis, memberikan dukungan, serta doa sejak awal hingga akhir 

penulisan skripsi ini. 

16. Seluruh Keluarga Besar Sanggar Bundo Kanduang yang selalu memberikan doa 

dan dukungan, bertukar pendapat serta pikiran, berbagi ilmu, dan pengalaman. 

17. Teman-teman Angkatan 2012 yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang 

selalu memberikan dukungan dan semangat. 
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18. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini serta yang 

membantu penulis selama perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu persatu 

di sini. 

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat dipahami oleh kalangan mahasiswa, 

dosen, perusahaan, maupun peneliti selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi semua pembaca. 
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