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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur kepada Sanghyang Adi Buddha Tuhan Yang Maha Esa atas 

berkat dan kasih karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas Akhir 

yang berjudul “Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi Karyawan (Studi Kasus:  KPP Pratama Bojonagara)” 

Tugas akhir ini diajukan dengan tujuan untuk  memenuhi syarat dalam 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi pada Universitas Kristen 

Maranatha Bandung. Meskipun beberapa kesulitan telah dialami penulis dalam 

menyusun tugas akhir ini, namun tanpa adanya bantuan, dorongan dan doa dari 

berbagai pihak maka tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis 

ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Yth. Bapak Dr. Mathius Tandiontong, S.E., M.M., Ak., CA., selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.  

2. Yth. Ibu Elyzabet I. Marpaung, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua program 

Studi Akuntansi Universitas Kristen Maranatha. 

3. Yth. Ibu Yuliana Gunawan, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing peneliti 

dalam menyusun tugas akhir ini, yang selalu membimbing, mendukung, dan 

memberikan waktunya untuk memberikan masukan dan perbaikan dalam 

penyusunan tugas akhir ini.  

4. Yth. Ibu Endah Purnama Sari Eddy, S.E., M.Ak., Ak., CA., selaku Dosen wali 

yang telah memberi waktu, bimbingan serta arahan dalam membantu penulis 

semasa kuliah.  

5. Mami & Papi yang tersayang, Amelia, Susanti, dan, yang telah memberi 

pengingat, motivasi, fasilitas, dukungan, doa, inspirasi yang tak terhingga 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan 

baik. 

6. Teman- teman sepermaninan SinVaRaNy (Sindiwidjaya, Novany dan Jenny) 

yang telah mendahului lulus dengan mendapatkan gelar S.E dan memberikan 

dukungan, inspirasi, bantuan hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini 

dengan baik. 

7. Otak Kurang Se-Ons (Ryan, Ferica, Gladis, Eveline, Hartanto dan Stefanny) 

yang telah mendukung, motivasi hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini 

dengan baik. 

8. Teman seperjuangan Vena, Raissa, Tika, Alfred, Arif dan Yulius yang telah 

memberikan satu sama lain motivasi hingga tugas akhir ini selesai dengan 

baik. 

9. Ibu dan Bapak Perpustakaan yang memberikan motivasi, dukungan baik 

hingga tugas akhir ini selesai dengan baik. 

10. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dengan secara tidak 

langsung telah memberikan inspirasi dan semangat bagi penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

Akhir kata, semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih dan berkatnya 

kepada semua pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. 

Semoga tugas akhir ini dapat berguna dan memberi nilai tambah serta wacana 

baru bagi semua pihak yang membacanya. Sadhu Sadhu Sadhu. 

 

Bandung, Juni 2016 


