
KATA PENGANTAR  

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kesempatan untuk 

dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul Tinjauan Atas Prosedur 

Penerbitan Surat Paksa Terhadap Piutang Pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Bandung Tegallega . Tidak lupa rahmat dan salam tercurah kepada 

Nabi Muhammad SAW. 

Penyusunan laporan tugas akhir ini bertujuan untuk melengkapi tugas 

akhir sebagai syarat kelulusan Diploma III Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama Bandung.   

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih banyak 

kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai 

pihak untuk perbaikan serta penyempurnaan isi tugas akhir ini. Besar harapan 

tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca 

umumnya. 

Begitu banyak do a, bimbingan, bantuan serta dorongan semangat yang 

penulis peroleh dan rasakan selama penyusunan tugas akhir ini, maka dalam 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada : 

1. Ayahanda Rahayu Asmara dan Ibunda Ratna Asthia Ningsih tercinta yang 

selalu memberikan doa serta dukungan moril maupun materil, serta kakakku 

tercinta Titan Agung Asmara, sepupuku Wilda Wildiana dan adikku tercinta 

Tamara Akbar Asmara yang selalu memberikan motivasi yang tinggi sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah. S.E., M.S., Ak, selaku ketua Yayasan 

Universitas Widyatama Bandung.     

3. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir.,D.E.A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama Bandung. 

4. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., Msi., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 



5. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak. selaku Ketua Pogram Studi 

Akuntansi Universitas Widyatama. 

6. Ibu Evi Octavia, S.E., M.M., Ak. selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta memberikan dorongan selama 

penyusunan tugas akhir ini. 

7. Seluruh dosen, asisten dan staf pengajar, Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan 

bekal pengetahuan sampai penulisan ini selesai. 

8. Seluruh Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, dan Karyawan yang telah banyak 

membantu penulis selama kuliah di universitas Widyatama. 

9. Pihak-pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang telah membantu penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

10. Bapak M. Narul Mulja Saputra selaku Kepala Sub Bagian Umum pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega atas semua waktu, bimbingan, 

dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan 

laporan tugas akhir ini. 

11. Thank s for Ryoku sayang yang selau memberikan perhatian, dorongan, doa, 

dan selalu membantu penulis selama penyusunan tugas akhir ini. Serta 

sahabat-sahabatku tersayang: Desti, Melly, Winda, Winna, Fadilla, Ney, dan 

Ucy) i love you all. 

12. Teman-teman seperjuangan Spartan : Oky, Faris (arab), Adi (om), Reza, 

Adit (vidi aldiano), Prasasti, Julia, dan Nurul. 

13. Terima kasih sebesar-besarnya kepada sahabat anya tercinta Rinma Oktasari 

yang telah memberikan banyak masukan, saran dan pendapatnya. 

14. Terima kasih juga kepada sahabatku Cynthia, Ayu, dan Rima yang telah 

memberikan support nya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

15. Terima kasih kepada teman-teman universitas widyatama, Irvan (pam-pam), 

Irwan, teman-teman hanggar. 

16. Terima kasih kepada teman-teman RMHR (Rumah Musik Harry Roesly) 

khususnya kepada a hami roesly dan a yala roesly serta seluruh pihak yang 



tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala bantuan 

serta dukungan yang telah diberikan.  

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, namun 

penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. 

Segala kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan tugas akhir ini lebih lanjut 

akan penulis terima dengan tangan terbuka. 

Akhir kata, semoga Allah S.W.T. melimpahkan Rahmat dan HidayahNya 

dan juga membalas semua kebaikan dan ketulusan hati yang penulis dapatkan 

selama ini.  
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     Tanya Medya Asmarani                 


