
vii 
 

 

KATA PENGANTAR 

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“ANALISIS PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI 

PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR 

PELAYANAN PAJAK PRATAMA RABA BIMA”. 

Penulisan Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk 

menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkucecwara Malang. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak nya pihak yang telah turut 

membantu dalam penyelesaian Skripsi ini. Melalui kesempatan, dengan segala 

kerendahan hati, penulis ingin mengucap terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada :  

1. Bapak Drs. Bunyamin, MM, Ph.D, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi (STIE) Malangkucecwara Malang. 

2. Ibu Dra. RR. Widanarni Pudjiastuti, Ak., Msi., CA selaku Ketua Program 

Studi Akuntansi. 

3. Bapak Abdul Kadir Usri, Ak., MM., CA, CPAI, selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi yang telah memberikan bimbingan, pengarahan selama penyusunan 

skripsi. 

4. Seluruh Staff dan Pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) 

Malangkucecwara Malang. 
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5. Kepada kedua orang tua ku Muma dan Dade yang sangat kusayangi dan 

kuhormati. Terima kasih atas do’a restu dan pengorbanan, serta meniupkan 

nafas kehidupan, melatihku berjalan mencari bekal agar dapat membuat 

kalian tersenyum bangga. 

6. Teruntuk adekku tercinta St Mutiah Dwi Cahyani (Mita) terima kasih atas 

do’a, dukungan serta bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini meskipun 

sedikit cerewet dan bawel, semoga kita bisa menjadi orang yang sukses 

dunia-akhirat. 

7. Teruntuk Suryaddin, S.E terima kasih untuk segalanya dan selalu setia 

mendampingi, mendengarkan keluh kesah, selalu mendukung walaupun dari 

kejauhan, dan selalu menjadi partner berantam yang tangguh.   

8. Sahabat-sahabat tersayang: Dian, Arum, Juli, Einstin, Kakak Febry, Atu, 

Mbak Helen, dan warga Kost Cantik. Terima kasih atas beragam warna yang 

kaliam isi dalam kehidupanku. Tawa dan canda kalian semangat bagiku untuk 

terus memberikan yang terbaik. I love you all  

9. Teruntuk teman sebimbingan Vivi, Nia, Aris terima kasih atas dukungan dan 

motivasi kalian selama menyusun skripsi dan akhirnya kita SE juga.  

10. Teman-teman seangkatan 2013 di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

(STIE) Malangkucecwara Malang tercinta. Terima kasih atas segala do’a dan 

dukungannya. 

11. KPP Pratama Raba Bima pada Seksi Ekstensifikasi, Seksi Waskon serta Sub. 

Bagian Umum yang telah berkenan meluangkan waktu dan pemikirannya 

dalam memberikan informasi demi terselesaikannya skripsi ini. 
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12. Seluruh pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Maaf 

tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semua bantuannya. 

Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan rahmat kepada semua 

pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan.   

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kurang sempurnanya penulisan skripsi 

ini, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat 

diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan 

pengetahuan bagi yang membacanya. 
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