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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr.wb

Alhamdulillahirrabil’alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT

yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kesehatan serta kemampuan kepada

penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul

“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Kewajiban Pajak Penghasilan

Bagi Umat Islam di Indonesia” dengan baik dan tepat pada waktunya. Suatu

pemahaman melalui pencarian data dengan cara membaca literatur-literatur yang

memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas.

Shalawat serta salam semoga tak henti-hentinya agar selalu tercurah

kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga sucinya,

sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga beliau bermurah hati

untuk memberikan safa’at dan kita berada di barisannya di Yaumil Akhir masa

kelak.

Di dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari suka dan duka. Namun

sesulit apapun hambatan dan rintangan baik yang datang dari diri pribadi penulis

ataupun dari luar, tidak mampu menghalangi penyelesaian penyusunan skripsi

yang merupakan salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Syariah di

Universitas Islam Bandung.
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Dengan segala kerendahan hati, penulis tidak lupa atas segala motivasi,

penyemangat dan doa selama penulis mengemban ilmu dan menyusun skripsi.

Perkenankanlah penulis untuk mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. dr. M. Thaufiq Siddiq Boesoirie, M.S., SpTHT KL

(K), selaku Rektor Universitas Islam Bandung.

2. Yth. Bapak H. Asep Ramdan Hidayat Drs., M.Si., selaku Dekan Fakultas

Syari’ah Universitas Islam Bandung.

3. Yth. Ibu Dr. Neneng Nurhasanah, Dra., M.Hum., selaku Ketua Program

Studi/Jurusan Muamalah/ Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah.

4. Yth. Ibu N. Eva Fauziah. Dra., M.Ag., dan Ibu Dr. Neneng Nurhasanah,

M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu,

tenaga dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini.

5. Yth. Alm. Bapak H. A. Rifa’I Hasbi, Drs., M.Ag., selaku Dosen Wali

yang telah memberikan ruang dan waktu bagi saya untuk menyelesaikan

skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu staf pengajar, serta staf karyawan Fakultas Syari’ah

Universitas Islam Bandung yang telah banyak membantu saya selama

menuntut ilmu dilingkungan Fakultas Syari’ah Universitas Islam

Bandung.

7. Mamah, seorang Ibu yang tidak pernah tergantikan, untuk segala kasih

sayang, perhatian, doa dan harapan mamah yang selalu menjadi motivasi

Nidya untuk segera menyelesaikan skripsi. You’re one and only, Mom, I

Love You.
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8. Papah, yang sudah banyak berkorban, memberikan petuah dan nasihat

bahwa hidup ini harus bermanfaat. Terimakasih karna sudah meyakinkan

bahwa Nidya bisa.

9. Adik-adikku tersayang De Dhinda, De Adya, De Ikhwan, De Anggi

terima kasih atas do’a, motivasi dan kasih sayangnya kepada kakakmu ini.

Dan kucing kesayangan Dipsy, yang selalu memberikan keceriaan

dirumah.

10. Kepada keluarga besar papah dan mamah di Karawang yang telah

memberikan motivasi dan kasih sayangnya.

11. Terima kasih untuk sahabat-sahabat seperjuangan saya Imas Maesaroh,

Ika Karmina, Ana, Meika, Desti yang selalu memotivasi saya.

12. Teruntuk seseorang yang hadir di hidup saya Hatta Prastyo yang selalu

memotivasi, yang selalu ada, yang selalu menasehati, dan mengantarkan

saya kemanapun saya pergi. Terima kasih

13. Untuk sahabat terbaik saya Firda yang selalu memberikan motivasi, doa

dan nasehatnya. Terima kasih, You’re My Best Friend !

14. Untuk teman sekosan dan sekampung saya Wiwik, terima kasih selalu

memberikan motivasi kepada saya.

15. Serta teman-teman seperjuangan Fakultas Syari’ah angkatan 2010 yang

tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena terlalu banyak.

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak

membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
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Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna, baik dalam kajian maupun

penyajiannya, mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh

karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima segala saran dan

kritikan yang bersifat membangun dari pihak - pihak yang berkompeten.

Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca

pada umumnya.

Wassalamu’alaikum wr.wb

Bandung, Februari 2015

Penulis,
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