KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum, Wr. Wb
Alhamdulilahirabbil’alamiin, puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat
Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta petunjuk juga atas
izinNya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul

“Analisis atas

Realisasi Penerimaan PPh dan PPN yang Dipengaruhi oleh Tingkat
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi” ini dengan baik. Tak lupa juga shalawat serta
salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan
juga pengikutnya hingga akhir jaman. Penulis melakukan penelitian di Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) Nasional dengan pengambilan sampel selama jangka waktu
10 tahun terakhir 2010-2019 sebanyak 10 periode. Skripsi ini sebagai salah satu
syarat untuk menempuh program Strata 1 guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
(S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis di Universitas
Komputer Indonesia.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat
banyak kekurangan. Namun, penulis berusaha sebaik mungkin agar Skripsi ini
dapat memenuhi syarat, baik dari sisi isi maupun tata penulisannya.
Skripsi ini dapat tersusun atas dorongan, bimbingan dan bantuan dari
berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang tak
terhingga kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Maskur dan Ibu Rahayu
Marlina yang selalu memberikan dukungan moril dan materi. Penulis juga
mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak.,
Ak., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu guna
membimbing, mengarahkan, dan memberikan petunjuk juga ilmu pengetahuan
dalam penyusunan laporan ini.
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Dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini, penulis mendapat banyak
sekali bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril, materil, do’a, serta
bimbingan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima
kasih kepada:
1)

Prof. Dr. Ir. Eddy Suryanto Soegoto, M.T., selaku Rektor Universitas
Komputer Indonesia Bandung.

2)

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

3)

Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak., Ak., CA selaku Ketua Program Studi S1
Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisinis Universitas Komputer Indonesia.

4)

Dr. Lilis Puspitawati, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Dosen Wali Kelas AK-2
Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Komputer
Indonesia.

5)

Segenap Dosen dan Staf Pengajar Program Studi S1 Akuntansi Universitas
Komputer Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta
pelayanan yang baik bagi penulis.

6)

Staf Sekretariat Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisinis
Universitas Komputer Indonesia yang telah membantu segala proses dalam
pengurusan skripsi.

7)

Siti Wulandari, Devya Bhella Destriana dan Silfia Khoirunnisa yang selalu
memberikan do’a, motivasi, nasehat dan dukungan dalam menyelesaikan
skirpsi ini.

8)

Teman-teman seperjuangan dalam bimbingan bersama

yang telah

memberikan do’a dan semangatnya dalam menyelesaikan skripsi.
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9)

Seluruh teman-teman kelas AK-2 Jurusan Akuntansi yang telah memberikan
semangat kepada penulis selama penelitian.

10)

Adik tercinta Said Ahmad Fachry atas doa, dukungan, dan kasih sayangnya
kepada Penulis selama ini, semoga selalu dilimpahkan perlindungan, kasih
sayang dan keselamatan dari Allah SWT.

11)

Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi yang
tidak bisa disebutkan satu persatu.
Hanya doa terbaik yang bisa penulis berikan kepada semua pihak yang telah

banyak membantu, mudah – mudahan Allah SWT membalas dengan yang berlipat
- lipat kebaikan dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi
penyusun dan umumnya bagi pembaca.
Wassalamu’alaikum, Wr.Wb

Bandung,

September 2020

Widia Rahma Ananda
NIM. 21116058
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