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Ucapan Terima Kasih 

Penulis menyampaikan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada:  

1. Bapak Drs. Bunyamin, MM, Ph.D. selaku ketua STIE Malangkuçeçwara 

2. Ibu Dra. Widanarni Pudjiastuti,Ak,M.Si selaku ketua jurusan akuntansi 

Dosen Pembimbing  

3. Pimpinan dan seluruh staf karyawan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Batu yang telah memberikan informasi dan data penelitian yang 

penulis butuhkan. 

     Sujud syukur penulis panjatkan atas kehadirat ALLAH SWT yang telah 

memberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala hal dan terima kasih yang 

dalam penulis sampaikan kepada ayah bunda tercinta (Supriyadi Eko Setiawan 

dan Harmiyati, S.Pd)  yang telah memberikan kasih sayang, cinta, doa, 

perhatian, dukungan moral dan materil yang telah diberikan selama ini. 

Terimakasih telah meluangkan segenap waktu untuk mengasuh, mendidik, 

membimbing, dan mengiringi perjalanan hidup penulis dengan diiringi alunan doa 

yang tiada henti agar penulis sukses dalam menggapai cita-cita. 

     Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, 

bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan terselesaikannya skripsi 

ini, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak DR. Aminul Amin, MM, CPA selaku dosen pembimbing yang 

telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan tenaga. Serta mengajarkan 

berbagai hal yang penulis belum ketahui dengan sabar, selalu memberikan 

semangat, saran dan kritik demi keberhasilan penulisan 

skripsi.  

2. Ibu Dra. Dwi Danesty Deccasari, MM selaku dosen wali yang telah 

memberikan masukan dan motivasi mulai dari semester 1 hingga saat ini 

untuk selalu semangat dalam menyelesaikan pendidikan ini dan pesan  
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beliau “ ingatlah kerja keras dari orang tuamu yang menginginkan kamu 

menjadi sarjana, jangan pernah kecewakan mereka” yang selalu menjadi 

pedoman saya untuk selalu berusaha menjadi yang terbaik dalam segala 

hal. 

3. Seluruh bapak ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu dan 

pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkuçeçwara Malang. Terimakasih 

untuk pengorbanan bapak ibu dosen untuk kami semua. 

4. Kakakku tercinta Andi Kurniawan Eka Putra, dan Yully Kurniawati Tri 

Putra terimakasih atas motivasinya untuk segera menyelesaikan 

pendidikan ini, terimakasih atas saran terbaiknya sehingga penulis mampu 

berjuang dan bertahan selama 3.5 tahun untuk menyelesaikan pendidikan 

ini karena bagi penulis meraih gelar sarjana bukan merupakan hal yang 

mudah. Terimakasih untuk semuanya.  

5. Calon suamiku Moch. Romli terimakasih selalu memberikan motivasi 

untuk tidak mudah menyerah dalam segala hal sesulit apapun itu.  

Terimakasih selalu menemani hari-hari penulis selama menjalankan 

perkuliahan yang rela menemani sampai tengah malam demi 

menyelesaikan skprisi ini, selalu mengajarkan segala hal yang baik, dan 

selalu memberikan doa terbaik. Selamat berjuang untuk mengapai mimpi, 

semoga niat terbaik kita dikabulkan ALLAH. 

6. Seluruh teman-teman angkatan tahun 2015 yang selama ini berjuang 

bersama-sama untuk menyelesaikan skripsi, terimakasih atas segala 

bantuan doa maupun semangat yang selalu diberikan. 

7. Sahabat-sahabatku tika, yuni, nanda, silvia, nona, dan hesty yang selalu 

menemaniku mulai dari semester 1 dan selalu memberikan dukungan 

terbaik selama perkuliahan. Terimakasih atas segala pelajaran hidup, 

terimakasih atas kenangan indah yang sudah yang telah kita lalui bersama  

sampai saat ini, terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik yang selalu ada 

untukku, terimakasih untuk semuanya semoga pertemanan kita sampai 

surga. 
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8. Sahabat seperjuangan 1 bimbingan ika, arif, lidia, koy, dll yang tidak bisa 

disebutkan semuanya karena memang tidak pernah bertatap muka. 

Terimakasih atas support, motivasi untuk tetap semangat, karena tidak bisa 

dipungkiri untuk menyelesaikan skripsi ini membutuhkan energi yang 

sangat besar, tanpa adanya kekuatan untuk saling memotivasi kita tidak 

akan mampu untuk bangkit. Selamat buat kalian yang sudah tegar 

menghadapi begitu banyak revisi, semoga untuk kedepan kita bisa sukses 

bersama-sama. Jangan lupakan aku kawan. 

9. Sahabat SMA ku jum, lia, dia, zia, yuniyar, dan yeni terimakasih atas 

motivasinya untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah 

menjadi sahabat sekaligus keluarga mulai dari SMA. Terimakasih untuk 

semuanya. 

10. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat 

disebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan banyak terimakasih. 

    Semoga amal baik, motivasi yang sudah diberikan kepada penulis dicatat oleh 

ALLAH sebagai amal ibadah dan menjadi tabungan diakhirat kelak. Sekali lagi 

penulis mengucapkan terimakasih. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


