KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya dan atas petunjuk dan Ridho-Nya sehingga
penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul “Analisis Atas
Kebijakan Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi
yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Adapun penyusunan
Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang Pendidikan
Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia.
Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat
kekurangan baik dari isi maupun tata bahasanya. Hal ini tidak lain karena
keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, untuk itu
penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.
Walaupun demikian, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi
semua pihak, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada
umumnya. Selain itu penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud
tanpa adanya bimbingan, dorongan, nasehat serta do’a dan bantuan bagi berbagai
pihak terutama kepada Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak., Ak. CA selaku Dosen
Pembimbing yang telah berkenan dan meluangkan waktunya memberikan
bimbingan, membina dan mengarahkan penulis sehingga penyusunan Skripsi ini
dapat terselesaikan. Selain itu pada kesempatan ini. perkenankanlah penulis
mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis,
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sehingga penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Dalam
kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :
1)

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, MT., selaku Rektor Universitas
Komputer Indonesia

2)

Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., Spec., Lic., selaku Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia

3)

Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi S1
Akuntansi Universitas Komputer Indonesia dan selaku Dosen Pembimbing
yang telah memberikan arahan, saran, kebijaksanaan dan telah meluangkan
waktunya untuk membimbing penulis serta memberikan motivasi untuk
membantu kelancaran dalam Menyusun skripsi ini

4)

Seluruh Dosen Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia

5)

Kedua orang tua tercinta, Bapak (Ujang Suherman) dan Ibu (Ai Tati) yang
selalu memberikan dukungan, do’a, nasehat dan kasih sayang, serta Kakak
(Setiawan & Tresna) dan Adik (Septy Ramdani) yang selalu memberikan do’a
dan dukungan kepada penulis

6)

Novan Fauzi Malik yang selalu memberikan dukungan, serta memberikan
kritik dan masukan kepada penulis

7)

Ajeng, Hesri, Maulina dan semua teman – teman 4 Akuntansi 2 yang selalu
memberikan dukungan kepada penulis.

8)

Semua pihak yang sudah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebut satu
per satu.
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Akhir kata semoga apa yang disajikan dalam Skripsi ini dapat bermanfaat
bagi penulis sendiri, dan umumnya bagi para pembaca. Semoga Allah SWT
membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung
maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.
Wassalamua’laikum Wr.Wb

Bandung, Agustus 2020
Penulis

Dela Setiawati
21116049
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