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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang mana telah 

memberikan kekuatan serta kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan 

Skripsi  yang berjudul “Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak 

Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Periode 2009 – 2018 (Studi Kasus 

Pada KPP Pratama Tasikmalaya)” sebagai salah satu syarat dalam memperoleh 

gelar sarjana akuntansi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Siliwangi, serta dapat selesai seperti waktu yang telah kami 

rencanakan.  

Penulis menyadari dalam tersusunnya skripsi ini tentunya jauh dari kata 

sempurna, masih terdapat kesalahan, dan kekurangannya. Namun, kesulitan 

tersebut dapat teratasi dengan kesabaran, ketekunan dan dukungan serta doa dari 

berbagai pihak yang telah memberikan bantuan secara materil dan moril, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan 

terimakasih kepada : 

1. Mamah Euis Lisna Wati dan Papah H.Cecep Susilawan S.Pd.M.M tercinta, 

terima kasih atas seluruh limpahan kasih sayang, doa yang tidak pernah 

berhenti dan perjuangannya selama ini, serta motivasi yang sangat besar, 

sehingga penulis sangat semangat dalam merampungkan skripsi  ini hingga 

selesai.  

2. Bapak Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir., M.S. selaku Rektor Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Dedi Kusmayadi, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA. selaku 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi Tasikmalaya, 

sekaligus dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan pengarahan 

guna penyempurnaan penulisan skripsi ini. 

4. Ibu R. Neneng Rina Andriyani, S.E., M.M., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi Tasikmalaya 

dan dosen pembimbing satu yang telah membantu, meluangkan waktu, guna 
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memberikan arahan, masukan, saran, serta ilmunya dengan penuh kesabaran 

selama proses penyusunan skripsi ini.  

5. Bapak Iwan Hermansyah S.E.,M.Si.,Ak.,CA. selaku dosen pembimbing dua 

yang telah memberikan bimbingan, arahan, bantuan, dan waktunya kepada 

penulis, sehingga penulis bisa menyusun skripsi ini seperti yang  

diharapkan. 

6. Bapak Rani Rahman, S.E., M.Ak,  selaku dosen penguji yang telah 

memberikan masukan dan pengarahan guna penyempurnaan penulisan skripsi 

ini. 

7. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya yang telah memberi bantuan dan pelayanan selama 

penulis menempuh pendidikan. 

8. Sayyida Nafisa, Refala Swari Putri Sebagai Adik penulis yang telah 

menyemangati memberi dukungan kasih sayang dan motivasi 

9. Raden Agil Lamdora.C M., S.Ak., Rediana Dwi Akbar,S.Ak, Rizka Amalia., 

S.Ak. sebagai teman akuntansi 2016 seperjuangan yang telah memberikan 

semangat, motivasi, dukungan, kasih sayang dan perhatiannya selama proses 

penyusunan skripsi.  

 Tak ada gading yang tak retak. Penulis menyadari bahwa Skripsi  ini 

masih jauh dari kata kesempurnaan baik dari bentuk  penyusunan maupun 

materinya.  

Semoga kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama 

ini, oleh Allah SWT diganti dan dibalas dengan kebaikan dan berkah yang belipat 

ganda. Amin ya Rabbal A’lamin. Jazakallah khairan Katsiiraa. 
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