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KATA PENGANTAR 

 

 

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih 

karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul 

“Pengaruh Surat Teguran dan Surat Paksa terhadapa Pencairan Tunggakan Pajak 

di KPP Pratama Bandung Tegallega” dengan baik.  

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 dapat menambah 

wawasan penulis di masa yang akan datang.  

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis 

ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:  

1. Tuhan atas rahmat yang diberikan-Nya. 

2. Dr. Mathius Tandiontong, S.E., M.M., Ak., CA. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.  

3. Peter, S.E., M.T. selaku Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Kristen Maranatha.  

4. Ibu Santy Setiawan, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku dosen wali yang telah 

memberikan banyak bimbingan dan dukungan selama penulis kuliah di 

Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. 

5. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha 

atas segala bentuk ilmu yang senantiasa diberikan selama masa perkuliahan.  

6. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.  

7. Para anggota dan seluruh staff KPP Pratama Bandung Tegalega atas 

kesempatan dan izin yang diberikan kepada penulis untuk mengadakan 

penelitian. 

8. Orang tua yang sudah sabar mendidik penulis dari kecil hingga bisa mandiri 

seperti sekarang ini dan membiayai sekolah serta kebutuhan-kebutuhan 

penulis. 

9. Teman-teman satu angkatan dan dan seperjuangan dalam menghadapi suka 

duka dibangku perkuliahan, Davin, Tio , Kevin, Karel, Vincent, Steven, 

Lalan, Cencen, Michelle, Stephanie,  dan teman-teman lainnya yang tidak 

dapat disebutkan satu-persatu. 

10. Teman-teman sebimbingan dengan saya.  

11. Teman-teman sepermainan Edi, Kong, William, Calvin, Rainer, Vincent, 

Karel, Lalan, Antony, Mbul, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat 

disebutkan satu-persatu 

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu-satu yang secara 

langsung maupun tidak langsung telah berkontribusi dalam penyelesaian 

tugas akhir ini. 

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan berkat dan 

karunia-Nya yang melimpah kepada seluruh pihak atas semua kebaikan dan 

bantuan yang telah diberikan. Semoga tugas akhir ini dapat berguna dan memberi 

nilai tambah, sehingga dapat memberikan wawasan baru bagi semua pihak yang 

membacanya. 
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