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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul “Pengaruh Tarif Pajak dan Self Assesment System Terhadap 

Penggelapan Pajak”.  

Adapun tujuan dari penyususnan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah 

satu syarat dalam menenmpuh program Strata 1 guna memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi pada Program Studi Akuntansi- Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 

Komputer Indonesia, Bandung. 

Dalam penyususnan skripsi ini bukan berarti peneliti tidak menjumpai 

kesulitan. Masih minimnya ilmu pengetahuan dan wawasan dibidang terkait, 

kekurangan referensi serta ketersediaan waktu penyusunan ialah merupakan hal-hal 

yang peneliti alami. Namun demikian, peneliti ucapkan terimakasih yang tak 

terhingga kepada kedua orangtua yang telah mendidik, merawat, mendoakan dan 

memberikan dukungan moril maupun materil kepada peneliti. Selain itu, peneliti 

pun mengucapkan terimakasih banyak kepada dosen pembimbing, yang terhormat 

Dr. Ely Suhayati, SE., M.Si., Ak., CA. yang selama ini dengan sabar membimbing 

dan memberi ilmu dan wawasannya kepada peneliti. 

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan support dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti pun tak lupa mengucapkan teerimakasih 

kepada: 
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1.  Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia. 

2.  Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini.,Spec.Lie selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Komputer Indonesia. 

3. Dr.Siti Kurnia Rahayu .SE.,M.Ak.,Ak.,CA Selaku Ketua Program studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan BisnisUniversitas Komputer Indonesia. 

4. Lilis Puspitawati,SE.,Msi,.Ak.,CA selaku dosen wali Ak-2. 

5. Dr. Adeh Ratna Komala,SE.,Msi. selaku dosen penguji 1 (satu). 

6. Dr.Siti Kurnia Rahayu .SE.,M.Ak.,Ak.,CA selaku dosen penguji 2(dua). 

7. Teh Dona dan The Seni selaku staf Sekertariat Program Studi Akuntansi yang 

telah banyak membantu seputar informasi yang dibutuhkan dalam penyususnan 

laporan ini 

8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan karyawan Universitas Komputer Indonesia yang 

telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

9. Kepada kedua orangtua yang selalu memberikan doa serta dukungan kepada 

peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. 

10. Sahabat terbaik serta teman-teman kelas Akuntansi 2 yang telah memberikan 

bantuan dan dukungan kepada peneliti. 

Semoga Tuhan membalas jasa-jasanya, senantiasa melimpahkan rahmat 

dan hidayah-Nya serta amal baik selalu tercurah kepada semua pihak yang telah 

membantu peneliti dalam menyususn skripsi ini, amin.  

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kekurangan yang 

mendasar. Oleh karena itu, peneliti mengundang kepada pembaca untuk 

memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat memberikan 
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manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan sehingga dapat 

dikembangkan lagi lebih lanjut. 

Terimakasih, peneliti berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua.  

Wasalamu’alaikum Wr.Wb. 

Bandung, Februari 2019 

Peneliti 

 

Anwar Sanusi 


