KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang selalu
memberikan berkat, rahmat, karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
laporan skripsi dengan judul “Pengaruh Pelayanan Fiskus Dan Penerapan
Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi
Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bandung Cibeunying)”. Penulis menyadari, bahwa penulisan skripsi ini
masih banyak kekurangan. Hal ini, mengingat keterbatasan pengetahuan,
pengalaman, dan kemampuan yang dimiliki penulis dalam menyusun laporan
skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan koreksi, pendapat dan
saran yang sifatnya membangun guna kesempurnaan laporan lainnya dimasa yang
akan daang.
Selain itu penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan
terwujud tanpa adanya ridho dari Allah SWT dan bimbingan, dorongan, dan nasehat
dari Ibu/bpk dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, saran, kebijakan
dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis serta memberikan
motivasi untuk membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
Selain itu, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada semua
pihak yang telah memberikan dorongan, bantuan, dan bimbingan baik secara
langsung maupun tidak langsung sehingga akhirnya bisa menyelesaikan laporan
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skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus
kepada:
1. Kedua Orang Tua tercinta, serta adik saya yang telah memberikan dukungan
material, moril dan semangat tanpa adanya kata lelah yang tidak ternilai
harganya demi kelancaran dan keberhasilan penulis.
2. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, MT., Selaku Rektor Universitas
Komputer Indonesia.
3. Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., Spec. Lic. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia.
4. Dr.Siti Kurnia Rahayu, S.E., M.Ak., Ak.,CA Selaku Ketua Program Studi
Akuntansi.
5. Seluruh Staf Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Komputer
Indonesia, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
6. Prof. Dr. Hj. Ria Ratna Ariawati, MS., Ak yang telah menerima dan
membimbing, membantu dan mengarahkan penulis untuk mengenal lebih
dalam mengenai penulisan laporan skripsi sesungguhnya.
7. Dr.Inta Budi Setya Nusa, SE.,M.Ak yang telah membimbing serta
membantu penulis dalam penyusunan laporan skripsi ini.
8. Rekan-rekan Indri Mutya, Nurul Fajriyah, Eliyana, Windy Mahetsy, Nurul
Nadhira, Fanny AF, Shella Anwari, Winda Aziza, Mutihara selaku teman
seperjuangan sekaligus sahabat yang selalu memberikan semangat dan
nasihat bagi penulis.
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9. Teman-teman yang selalu memberikan semangat serta masukan untuk
menyelesaikan Laporan Usulan Penelitian ini.
10. Kelas Akuntansi empat serta semua rekan program studi akuntansi 2016
yang memberikan semangat serta masukan untuk menyelesaikan Laporan
Usulan Penelitian ini.
11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan
Kerja Praktek yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa
dan semangatnya.
Penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan
karunia-Nya bagi semua pihak diatas dan semoga amal baik yang telah
diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan semoga
penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan
pembaca umumnya. Semoga semua bantuan, dorongan dan bimbingan yang
telah diberikan ini akan mendapat balasan yang lebih segalanya dari Allah
SWT.
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