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KATA PENGANTAR 

 

 Penelitian yang berjudul “PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN 

PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN (Studi Kasus Pajak 

bumi dan Bangunan di Wilayah Kelurahan Sukagalih Bandung Barat)”, memiliki 

tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara pemahaman masyarakat 

wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan dan seberapa besar pengaruhnya. 

 Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan 

masih terdapat kekuarangan. Penelitian ini hanya berfokus terhadap pemahaman 

dan kepatuhan perpajakan di RT 03 RW 02 Kelurahan Sukagalih Bandung Barat, 

maka data pemahaman dan kepatuhan dapat saja berbeda di kemudian hari sehingga 

tidak dapat menjadi bahan acuan yang pasti. 

 Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis 

ingin mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada : 

 Bapak Drs. Soddin Mangunsong, M.S., Ak., CA. selaku dosen pembimbing yang 
telah banyak membantu memberikan arahan, bimbingan, saran, dan dukungan, 

selama proses pembuatan tugas akhir ini, serta pengetahuan yang diberikan oleh 

Bapak yang menambah wawasan bagi penulis. 

 Ibu Lauw Tjun Tjun, S.E., M.Si. selaku dosen wali yang selalu memberikan 

arahan dan dukungan selama penulis menempuh perkuliahan di Program Studi 

Akuntansi Universitas Kristen Maranatha, juga doa dan semangat yang Ibu 

berikan selama proses pengerjaan tugas akhir ini. 

 Bapak Dr. Mathius Tandiontong, SE., M.M., Ak., CA. selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. 

 Ibu Elyzabet I. Marpaung, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi 
Akuntansi Universitas Kristen Maranatha. 

 Ibu Debbiantita, S.E., M.S.Ak. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi 

Universitas Kristen Maranatha. 

 Seluruh dosen mata kuliah yang mengajar penulis selama proses perkuliahan, 
terimakasih atas ilmu, dan pengajaran yang diberikan kepada penulis yang 

sangat membantu dalam proses penulisan tugas akhir ini. 

 Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi, serta karyawan dan staf Universitas 
Kristen Maranatha yang telah membantu dalam kelancaran studi dan 

administrasi selama masa perkuliahan. 

 Kelurahan Sukajadi, Bapak Lurah, Sekretaris, Ketua RW, Ketua RT serta warga 
RT 03 RW 02 Kelurahan Sukagalih, penulis sangat berterima kasih atas waktu, 

kerja sama, dan keramahan yang penulis dapatkan selama proses pengambilan 

data. 

 Kedua orang tua yang penulis kasihi, sebagai motivasi terbesar untuk 

menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih juga kepasa seluruh keuarga dan 

saudara penulis Bang Riko, kak Putri, Kak Mika, Hagai atas doa dukungan moral 

juga materil, serta semua kasih sayang yang penulis dapatkan untuk terus 

semangat dalam menjalani perkuliahan. 

 Voice Of Maranatha Ministry, unit kegiatan tempat penulis belajar diluar 
aktivitas akademik, terimakasih untuk dukungan dan doa, juga kasih, sukacita, 

pengalaman, dan semua pelajaran yang penulis dapatkan baik selama menjadi 
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anggota, pengurus, bahkan diberikan kesempatan untuk belajar memimpin 

melalui organisasi ini.  

 Kelompok PA Adriel Kak Mariska, Ivalen, Ci Lauw, Kak Rina, Kak Farida, 

terimakasih untuk doa, dan segala dukungan yang penulis dapatkan, juga 

menjadi tempat pertumbuhan rohani penulis selama menjalani perkuliahan di 

Universitas Kristen Maranatha. 

 Sahabat seperjuangan yang sudah seperti keluarga, Sophia, Eflyn, Ivalen, Lona, 
Feliska, Desy, Hanny, Febri, Anggre, terimakasih untuk sukacita, dukungan 

serta doa yang kalian berikan selama penulisan tugas akhir ini. 

 Teman – teman kelompok bimbingan Ci Jessika, Yulia, Kris, Stefani, dan Bang 
Gofar, atas semangat dan dukungannya. 

 BTG 87 yang sedang sama – sama berjuang untuk masa depan masing – masing 
di tempat yang terpisah, Karin, Deri, Arry, Roy, Tari, Nunun, dan Hanna. 

Terimakasih untuk doa, dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis 

selama proses penulisan tugas akhir ini, dan selama perkuliahan. 

 Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang  namanya 

tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Akhir kata, semoga Tuhan Yesus yang melimpahkan kasih dan berkatNya 

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

Semoga tugas akhir ini dapat berguna dan memberikan nilai tambah bagi semua 

pihak yang membacanya. Tuhan memberkati. 
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