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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada ALLAH SWT atas segala rahmat dan 

karunia yang telah diberikan kepada saya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan 

Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying” dan dapat 

menyelesaikan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama dengan baik. 

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis berusaha dengan segala pengetahuan yang ada 

dalam menyajikan laporan dengan sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa masih ada 

berbagai kekurangan baik dalam teknik penulisan maupun penyajian laporan, hal ini mungkin 

disebabkan oleh keterbatasan pengalaman dan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, 

kritik dan saran atas skripsi ini dari berbagai pihak sehingga dapat dijadikan pengalaman yang 

berharga untuk dimasa yang akan dating. 

Dalam penyelesaian Skripsi ini tidak jarang penulis temui berbagai hambatan dan 

kesulitan, namun berkat bimbingan yang diberikan oleh pembimbing dan dorongan dari berbagai 

pihak akhirnya saya dapat menyelesaikannya. 

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-

tingginya kepada kedua orangtua saya yang telah memberikan do’a, dorongan dan dukungan 

materil maupun moril selama saya menjalani studi hingga skripsi ini selesai. Ucapan terimakasih 

yang setulus-tulusnya saya samapaikan pila kepada : 

1. Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat serta anugerah-Nya yang tak terhingga 

kepada penulis. 

2. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dan cintai. Terima kasih atas doa, kasih 

sayang, cinta, perhatian dan dukungan baik moral maupun materi yang tidak ternilai 

dan tidak mungkin terbalaskan. 

3. Ibu Diana Sari, Dr., S.E., M.Si., Ak., Q.I.A.,CA. selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberikan petunjuk-

petunjuk yang berharga bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Bapak Toto Ontowiryo, S.E., MBA. selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama 

Bandung. 

5. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak. selaku Rektor Universitas Widyatama. 

6. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan K., S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 
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7. Ibu Erly Sherlita S.E., M.Si., Ak.CA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi S-1 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Seluruh staf pengajar (dosen) maupun staf administrasi Universitas Widyatama, atas 

bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan yang diberikan selama kuliah untuk 

menghadapi masa depan yang lebih baik. Yang telah memberikan bantuan secara 

langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan 

skripsi ini. 

9. Seluruh Staf di Bagian Penagihan KPP Pratama Bandung Cibeunying terimakasih atas 

bantuannya memberikan data-data lapangan yang mempermudah dalam penyusunan 

skripsi ini 

10. Sahabat-sahabat seperjuangan di Universitas Widyatama, Bayu Prasetia, M.Chaerul, 

Intan, Tari, Moch.Bayu, Hotma, Lestari, Fadhl, brudak warkop dan teman-teman yang 

tidak dapat disebutkan satu per satu.  

11. Mang Rovi, Ipih Neng (Lina), Ipih Shanti, uu Dodi, uu yani, Teh Riris dan grandma 

tersayang enin Lili Rohani yang telah memberikan masukan dan bantuan penulis 

ucapkan terima kasih banyak. 

12. Ibu Negara tersayang dan tercinta Dewi Yulianti yang tidak henti-hentinya memberikan 

semangat pantang menyerah terhadap penulis. 

13. Seluruh teman - teman kelas reguler B Weekend dan Weekday di Universitas 

Widyatama. 

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah meberikan 

bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca. Akhir kata semoga Allah SWT 

melimpahkan anugerah-nya kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini dan 

penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan 

umumnya bagi semua pihak yang membacanya. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

 

Bandung,  01 Januari 2016 

                                                                                         Penulis 

 

 

 

                                                                                                         Adi Sukirman 


