KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb.
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat,
karunia serta bimbingan-Nya dan tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurah
untuk junjungan nabi kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para
sahabatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan skripsi yang berjudul
“Analisis Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Sebagai Penentu Bagi
Penerimaan Negara”. Laporan skripsi ini disajikan untuk memenuhi persyaratan
dalam menempuh jenjang Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia.
Dalam penulisan laporan skripsi ini, peneliti berusaha seoptimal mungkin
untuk memberikan uraian-uraian yang jelas dengan pengetahuan dan kemampuan
yang ada pada diri peneliti agar dapat dimengerti oleh pembaca. Peneliti menyadari
betul bahwa penulisan laporan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan
kesalahan yang jauh dari sempurna. Untuk itu peneliti akan selalu menerima dengan
tangan terbuka untuk segala masukan yang ditujukan untuk penyempurnaan laporan
skripsi ini. Selama proses penulisan laporan skripsi ini, peneliti banyak
mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik merupakan moril maupun materil
yang tidak terhingga nilainya.
Selain itu penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan
terwujud tanpa adanya ridho dari Allah SWT dan bimbingan, dorongan dan nasehat
dari pak Angky Febriansyah, SE., MM. selaku dosen pembimbing pada mata kuliah
Skripsi yang telah memberikan arahan, saran, kebijakan dan telah meluangkan
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waktunya untuk membimbing penulis serta memberikan motivasi untuk membantu
kelancaran dalam membuat laporan skrpsi ini.
Maka dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat peneliti
mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak
langsung yang telah memberikan bantuannya kepada peneliti, yaitu sebagai berikut:
1. Assoc. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T selaku Rektor
Universitas Komputer Indonesia.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra., SE., M.Si selaku Wakil Rektor Bidang
Akademik Universitas Komputer Indonesia.
3. Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., Spec.Lic selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia serta selaku Penguji I.
4. Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak., Ak., CA selaku Ketua Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
5. Dr. Sri Dewi Anggadini S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen penguji II.
6. Dr. Ely Suhayati, S.E., AK., M.Si. CA selaku dosen Wali AK2 Tahun 2015
Program Studi Akuntansi Universitas Komputer Indonesia.
7. Seluruh Staf Dosen Program Studi Akuntansi yang telah memberikan ilmu
kepada penulis.
8. Sekretariat Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Komputer Indonesia yang telah membantu penulis melengkapi persyaratan
administrasi.
9. Kedua orangtua terkasih, ayahanda Dede Supriadi, ibunda Tita Rosita serta
Kakak dan adik tersayang, Eko Herianto, Lusi Nur Aisyah dan Yudha
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Gilang Muldani serta keponakan yang sedang lucu-lucunya Atharrazka
Altamish Moazzam yang selalu memberikan dukungan moriil dan materiil,
perhatian, semangat, kasih sayang yang tak terhingga serta do’a yang tiada
henti tercurahkan kepada penulis. Terima kasih karena selalu mengerti di
kala penulis sedang bad mood dan ingin sendiri tanpa gangguan saat
mengerjakan laporan skripsi.
10. Untuk para sahabat sekaligus teman seperjuangan Penulis; Cucu Cahya
Ningsih, Rosana Septiani Pratiwi, Deva Ayuni Akbari, Syifa Regita Fuadah,
Peni Sri Wahyuni, Wahyu Dewi Ayu K., terimakasih atas do’a, bantuan,
dan semangat yang selalu diberikan kalian kepada penulis di setiap kesulitan
untuk memperbaiki kesalahan yang ada di dalam laporan skripsi ini. Terima
kasih telah menemani dan berjuang bersama dari awal hingga akhir kuliah
ini.
11. Teman-teman satu bimbingan; Ade Octavia, Neng Dewi M. dan Assyifa
H.P. yang selalu sabar menanti saat bimbingan.
12. Seluruh teman-teman Akuntansi 2 yang sudah menemani penulis selama
berada di bangku kuliah.
13. Seluruh rekan-rekan angkatan 2015 prodi Akuntansi yang selalu semangat
dalam menempuh gelar S1 ini.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata
sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik serta saran yang membangun
demi perbaikan laporan skripsi ini.
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Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang
telah turut serta membantu penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini dan
semoga penulisan laporan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis
khususnya dan pembaca umumnya. Semoga semua bantuan, dorongan dan
bimbingan yang telah diberikan itu akan mendapat balasan yang lebih segalanya
dari Allah SWT.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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