
 

KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 

rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Widyatama Bandung 

akhirnya dapat penulis selesaikan dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak 

Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bandung”. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan 

keterbatasan, baik dalam pengelolaan data maupun dalam penyajian, yang 

disebabkan keterbatasan tingkat kemampuan, tingkat pemahaman, dan 

pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis menerima segala saran 

dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak. 

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang baik 

secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan sumbangan saran yang 

bersifat moril maupun materil yang tentunya sangat bermanfaat bagi penulis. Pada 

kesempatan yang penuh rahmat ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Orang tuaku tercinta Bapak Drs. Opan Sofwan, M.Ed. dan Dra. Laraswati 

yang telah memberikan segenap kasih sayang, perhatian, dorongan, 

semangat, nasehat, pengorbanan, serta do’a yang tak henti-hentinya demi 

kelancaran dan keberhasilan penulis. Penulis persembahkan skripsi ini 

untuk kalian, My Lovely Parents.. 

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

berkenan meluangkan waktu, pikiran, bimbingan, ilmu, saran serta nasehat 

dalam penyusunan skripsi ini. 

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, A.K., M.S., Ak., selaku Ketua Yayasan 

Widyatama Bandung. 

4. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

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

S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 



 

6. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama yang telah membekali ilmu pengetahuan dan pengalaman yang 

snagat berharga kepada penulis. 

7. Seluruh Staf Adminitrasi, Pustaka Loka, Karyawan Dosen Luar Biasa, 

Sekretariat, Karyawan Widyatama yang telah banyak memberikan bantuan 

dan pelayanan kepada penulis. 

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. 

Alhamdulillahirrobil’alamin 

 

       Bandung, Mei 2012 

        Penulis, 

 

 

 

        (Syifa Vidya Sofwan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Banyak pihak yang membantu penulis dalam penelitian skripsi ini baik secara 

langsung maupun tidak langsung dengan tidak mengenal pamrih. Untuk itu pada 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan 

penghargaan yang terhormat kepada: 

1. Kakak-kakak serta keponakanku, Fachrurrozi Sofwan dan istrinya 

Hosmice Feryarti, Ali Albar Sofwan dan calon kakak ipar (amiin) teh 

Linda, serta Faza Malik Fahrezi yang telah memberikan dorongan, 

semangat, perhatian, kehangatan dan do’a yang selalu diberikan untuk 

penulis. 

2. Keluarga besar bapak Furqonnudin dan keluarga besar mama alm. 

Syam’un (Jatiwangi) yang kucintai dan kusayangi atas dukungannya 

selama ini. 

3. Diki Roy Nirwansyah a.k.a ‘Seng’ yang telah dari awal membantu 

mencari jurnal internasional, memberikan motivasi, perhatian, doa, sugesti 

positif, kekuatan dan selalu ada saat penulis butuhkan. “I must say that I’m 

lucky having a nice person like you”. Thanks seng.  

4. Anak-anak genggong: Priscilla Tatia Dewi yang bareng-bareng ke unpad 

dan keliling cari jurnal sambil puasa. Rosalia Dewi Yunita Sari buat 

tumpangan kostan, pendengar yang baik saat penulis ingin bercerita 

walaupun jarak memisahkan kita, I Miss You!!. Inke Perdana Yuliandini, 

Indah Puri Andayani, Ilma Pujiarti, Arnatasya Astriani Rizky, Gina 

Rohmania dan Ira Mutiara yang selalu memberikan dukungan dan 

motivasi. You’re my best friend. I miss you all.   

5. Anak-anak bimbingan bu Diana. Elvira, Devi, Indri, Gera, Desdes, Kang 

Afri, Teh Sri, dan Rine buat semua jarkom bimbingan, saran, dan motivasi 

yang diberikan pada penulis. Mari kita wisuda bareng dan sukses selalu. 

Amiin. 

6. Anak-anak Akuntansi S1 2008, terlalu cepat ya waktu berlalu, baru 

kemaren kita ospek bareng. Penulis kangen masa-masa kuliah bareng 

kalian. 



 

7. Asri Nur Rakhaman makasih buat transletannya dan selalu menemani 

penulis. Rosiana Megayanti Margana, Rosi Merita, Wahyu Hesti Sanitavia 

dan lainnya sahabat-sahabatku semasa sekolah yang telah memberi 

dukungan dan do’a kepada penulis demi kelancaran dalam penyusunan 

skripsi ini. 

8. Pa Ganda yang telah membantu kelancaran proses pengambilan data-data 

yang penulis butuhkan. Pa Awan, Pa H.Junaedi dan seluruh staf di Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung, atas kerja 

sama yang baik serta masukan dan motivasi yang kalian berikan pada 

penulis. 

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. 

Alhamdulillahirrobil’alamin 

 

 

       Bandung, Mei 2012 

        Penulis, 

 

 

 

       (Syifa Vidya Sofwan) 

 

 

 

 

 

 

 

 


