KATA PENGANTAR

Assalammu’alaikum Wr. Wb
Alhamdulillahirobbilalamin segala Puji dan Syukur penulis panjatkan
kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya, dan tidak
lupa juga sholawat serta salam penulis limpahkan kepada Nabi besar Muhammad
SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusnan skripsi ini dengan judul
“Pengaruh Kondisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Pembayaran
Pajak Penghasilan Pada Sentra Industri Kaos Sablon Suci”.
Penyusunan Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, dorongan
moril dan materil serta bimbingan dari berbagai pihak. Skripsi ini penulis
persembahkan kepada kedua orang tua penulis sebagai salah satu bentuk
pencapaian awal penulis dalam meraih gelar sarjana. Dalam penyelesaian skripsi
ini tak luput dari pihak-pihak yang membantu penulis. Untuk itu penulis
menyampaikan pernghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada:
1. Ibu Dr. Ina Primiana SE., MT selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Ekuitas.
2. Ibu Dr. Hanifah, SE., M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi
STIE Ekuitas.
3. Ibu Lina Said, S.E., M.M., AK., selaku Sekretaris Program Studi S1
Akuntansi STIE Ekuitas
4. Ibu Minda Indrani, SE, M.Ak., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia
meluangkan waktu memberikan bimbingan, pentunjuk, arahan dan membantu
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memberikan referensi kepada penulis serta kesabarannya dalam menghadapi
penulis dari awal penulisan sampai dengan selesainya skripsi ini.
5. Ibu Rr. Yoppy Palupi P.,SE.,M.Ak selaku dosen wali selama masa
perkuliahan penulis.
6. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada
penulis serta seluruh staff BAAK, BAU dan Perpustakaan yang telah
membantu dalam bidang akademik.
7. Seluruh pelaku usaha pada Sentra Industri Kaos Sablon Suci, selaku
responden yang senantiasa memberikan kesempatan untuk melakukan
penelitian dan memberikan informasinya mengenai data-data yang ada pada
penelitian ini.
8. Papah dan Mamah yang dengan tulus mendoakan dan memberikan dorongan
moril dan materil, masukan-masukan serta perhatian dan kasih sayang yang
tidak ternila harganya, serta kakak dan adik-adikku terimakasih atas do’a nya
semoga Allah SWT meneguhkan iman dan membalas dengan kasih sayangNya.
9. Adi Nurhadi, Delly Maulana, Eriyanto, Rahaya Noviana, Rizky Fauzi, Fitri
Nur Aprilia, Citra Anggiani, Yusri S, Heni D, Eka Melawati, Davica Claudia
R, yang sama-sama berjuang saling membantu dan mengingatkan dalam
menyelesaikan skripsi.
10. Rekan-rekan Akuntansi 3 angkatan 2009 yang sama-sama berjuang dan
menorehkan suka juga duka.
11. Semua keluarga penulis yang telah banyak memberikan do’a untuk penulis
agar penulis menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
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12. Teman terbaik ku Bowie Muhamad, Rully Rizky R, Azam M, Septian
Heryanto, Siti Meidah, Dendi Nur Rahmat, Saeful Mustopa, yang selalu
menghibur penulis sehingga dapat memotivasi penulis untuk semangat dalam
menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh sahabat serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan secara satu
persatu yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
14. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi.
Dalam penyelesaian skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal
mungkin, namun kritik dan saran yang membangun tetap penulis harapkan guna
perbaikan di masa yang akan datang.
Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat
bagi penulis dan pembaca. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada
penulis mendapat balasan dari Allah SWT, Ami.
Bandung,

Juli 2013

Penulis
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