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Segala puji dan syukur kepada Allah , yang atas berkat dan kasih 

karuniaNya yang besar, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul  

“Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib PajakBadan (Studi 

Kasus pada KPP Pratama Bojonagara Bandung)” dengan baik dalam memenuhi 

salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi 

Akuntansi Universitas Kristen Maranatha. 

Menyelesaikan tugas akhir ini bukanlah suatu hal yang mudah. Terdapat 

banyak halangan, banyak tantangan yang harus penulis hadapi karena terbatasnya 

pengetahuan dan pengalaman. Penulis menyadari bahwa tanpa hikmat dan 

anugerah Allah swt, serta bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak akan 

menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Namun, penulis berharap semoga 

tugas akhir ini dapat berguna bagi semua pihak khususnya bagi pihak perusahaan, 

pembaca, dan penulis sendiri. 

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan 

masih terdapat kekurangan. Segala kritik dan saran yang membangun akan 

penulis terima dengan hati yang terbuka sebagai bahan perbaikan dan untuk 

menambah wawasan penulis di masa yang akan datang.  

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis 

ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
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2. Ibu Se Tin, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Kristen Maranatha. 
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Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. 
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Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. 

5. Kedua orang tua saya, Papah (Herdi Kustiwa) dan Mama (Lina Herlina) yang 

telah mendukung penuh serta memotivasi saya dalam menyelesaikan Tugas 

Akhir saya 

 

Akhir kata, semoga Allah 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. Tuhan memberkati.  
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