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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. Shalawat 

serta salam semoga selalu terlimpahkan dan curahkan kepada panutan kita Nabi 

Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil’alamin, bahwa atas Rahmat dan Karunia-

Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tingkat Penerimaan 

Pajak Penghasilan Melalui Pemeriksaan Pajak dan Ekstensifikasi Pajak (Studi 

Kasus pada KPP Pratama Soreang Periode 2016-2020)”. Skripsi ini diajukan untuk 

memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program perkuliahan Jenjang Strata 

Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis di Universitas 

Komputer Indonesia. 

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna. Penelitian ini masih banyak kekurangan baik dalam pengumpulan data 

maupun tata cara penyusunan karena adanya keterbatasan kemampuan dan ilmu 

yang dimiliki oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran 

dari semua pihak yang sifatnya membangun. 

Pada kesempatan kali ini, peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih 

kepada orang-orang yang peneliti sangat hormati dan cintai. Terutama ucapan 

terimakasih yang tak terhingga peneliti ucapkan kepada Mama ku tercinta Nunung 

Nurhayati dan Ayah ku yang super Syarchosi, yang selalu memberikan doa dan 

semangat yang luar biasa dan dukungan baik moril maupun material yang menjadi 

motivasi bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. 
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Selama menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit juga peneliti menghadapi 

berbagai hambatan, maka peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada 

pembimbing yaitu Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra., SE., M.Si. berkat bantuan 

bimbingan yang telah banyak membantu dan memberikan saran, motivasi serta 

mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini. 

Bimbingan, dorongan, dan motivasi yang di dapat oleh peneliti juga dari 

berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dalam 

kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terimakasih kepada Bapak/Ibu: 

1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T.  selaku Rektor Universitas 

Komputer Indonesia yang memberi kesempatan peneliti menjadi 

mahasiswa Universitas Komputer Indonesia 

2. Pimpinan BPKLN Kemendikbud yang telah memberikan dan 

mempercayakan saya untuk menerima Beasiswa Unggulan selama 

menempuh pendidikan jenjang S1 di Universitas Komputer Indonesia. 

3. Assoc. Prof. Dr. Ely Suhayati, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia. 

4. Dr. Surtikanti, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi S1 Universitas Komputer Indonesia. 

5. Dr. Inta Budi Setyanusa, S.E., M.Ak. selaku Wali Dosen sekaligus penguji 

2, Direktur OIA dan Beasiswa Unggulan serta koordinator Skripsi pada 

Program Studi Akuntansi Universitas Komputer Indonesia. 

6. Dr. Siti Kurnia Rahayu, S.E., M. Ak., Ak., CA. selaku penguji 2 yang 

telah memberikan bimbingan dan arahannya. 
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7. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Komputer Indonesia atas ilmu, bimbingan dan bantuannya. 

8. Staff Kesekretariatan Program Studi Akuntansi (Mba Senny dan Mba 

Dona) yang telah memberikan pelayanan dan informasi yang berguna. 

9. Puji Astuti, S.E selaku pengurus Tax Center UNIKOM yang telah 

memberikan pelayanan dan informasi. 

10. Teman-teman ku tersayang, Idaman Mertua (Orin, Dinda, Tiara, Yashinta 

dan Safira) dan Sahabat Kuliahku (Rifdah, Esti, Ajeng, Irma, Bunga, 

Mutiara, dan Annisa) terimakasih atas do’a dan dukungannya selama ini.  

11. Orang spesial dan terkasih Rifki Aditya Hamzah, terimakasih banyak atas 

bantuan, dukungan, dan doa nya yang selalu diberikan kepada peneliti. 

12. Rekan-rekan 4Ak3 dan HMAk 2018-2019 yang telah memberikan 

bantuan dan dukungan dalam menyusun skripsi ini.  

13. Dan semua pihak yang sudah membantu yang tidak bisa peneliti sebut 

satu per satu. 

Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan 

menjadi pendorong untuk lebih maju serta semangat yang terbaik untuk diri sendiri 

dan orang lain. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

      Bandung, 10 September  2021 

Penulis, 

 

 

Kholda A’fifah 


