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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang telah 

memberikan banyak kenikmatan, untuk setiap nafas yang terhembus, kekuatan 

dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam tercurah limpahkan pada baginda 

Rasulullah Muhammad S.A.W, untuk suri tauladan yang paling sempurna bagi 

seluruh umat manusia. 

Atas kehendak-Nya dan ijin-Nya lah akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk 

menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama dengan judul : “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, 

Sikap Wajib Pajak, dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi”. 

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan 

bimbingan, bantuan dan saran serta dukungan dalam proses penyusunan skripsi 

ini hingga dapat terselesaikannya, yaitu kepada: 

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkah serta karunia-Nya 

yang begitu besar kepada penulis. 
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2. Kedua orangtua mamah Dedeh dan papah Engkus tercinta, terimakasih 

atas kasih sayang, bantuan, dukungan moril dan materil, nasihat serta doa 

yang telah diberikan kepada penulis selama ini yang tak pernah 

dibandingkan dengan apapun.  

3. Keluarga besar tercinta yang senantiasa selalu memberikan dukungan, 

semangat dan do’a selama penyusunan skripsi ini. 

4. Bapak Kamaludin subha, H.,S.E., M.M. selaku dosen pembimbing yang 

telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan 

petunjuk, pengetahuan, bimbingan, dan pengarahan selama penyusunan 

skripsi ini. 

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

Pengurus Yayasan Widyatama. 

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

Universitas Widyatama. 

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

Bidang Operasional Universitas Widyatama. 

8. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan Kusumah, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku 

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

9. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., selaku Wakil Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

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

Akuntansi S-1  Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 
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11. Bapak Remon Gunanta S.Pd., M.si. selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang telah 

banyak membantu peneliti dalam bidang akademik. 

12. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas 

Widyatama, terimakasih untuk ilmu yang diberikan selama masa 

perkuliahan. 

13. Seluruh staff pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung 

Cibeunying, Pak Dadang, Pa Lukman, Pa Ivan, Pa Fachri, Pa Doddy, Ibu 

Ani, Bu Epoy, Pa Heru, teman-teman OJT dan Kasi PDI Bu Evi di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying yang telah membantu dan 

memberikan pengalaman berharga. 

14. Geng pompong yang dari SMP sampe sekarang Intan, Oka, Endang, Veni, 

Piani, Dian bareng terus walaupun jarang ketemu tapi tetep ada 

terimakasih selalu menjadi teman yang menghibur dikala sedih, semoga 

kita bisa menjadi sahabat yang selalu akrab seperti keluarga sendiri. 

15. Geng yang selalu ganti nama yang sekarang calon bidadari surga, yang 

dari awal masuk kuliah yang selalu bersama-sama dan selalu ada baik suka 

maupun duka, berbagai canda dan tawa bersama dan dukungan selama 

menyelesaikan skripsi ini, Kevlin, Khansa, Ulfah, Reine, Gynna. 

16. Partner terbaik Firman Firdian Ramdhany yang selalu ada terimakasih  

telah memberikan waktunya dalam suka maupun duka. 
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17. Sahabat maya rent house Nabilah, Masji, Masher, Hari, Rifaldi, Iqoma, 

Arman dan sahabat kost yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu terimakasih atas waktunya selama berada di maya rent house.  

18. Teman-teman seperjuangan 2012 Desi, Reni, Claudia, megamarissa dan 

semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas 

keceriaan dan waktu yang diberikan. 

19. Gynna, Nabilah, dan Alex, terimakasih atas dukungan, masukan dan 

bantuan selama proses pengerjaan skripsi. 

20. Seluruh teman-teman Akuntansi angkatan 2012 yang telah banyak 

memberikan pengalaman berharga dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat 

bagi penulis. 

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

ini, yang telah memberikan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

Semoga Allah SWT, melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya dan 

membalas semua kebaikan yang penulis dapatkan selama ini, dan semoga skripsi 

ini memberikan manfaat kepada penulis dan semua pihak pada umumnya. 

Penulis 

 

Shella Maudina 

 

 

 


