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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan Atas Perhitungan PPh Badan 

(Studi Kasus Pada Salah Satu Perusahaan Authorized Dealer dari PT. 

Excelcomindo Pratama)” 

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Lapran Tugas Akhir ini adalah 

untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian Diploma 

III Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

Mengingat terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis, maka penulis 

menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari 

sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari berbagai pihak sebagai masukan untuk waktu yang akan datang. 

Bersama ini pula, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi 

bantuan, dukungan serta motivasi selama proses penyusunan Laporan Tugas Akhir 

ini hingga dapat terselesaikan, kepada : 

1. Alm. Ibu Prof. Hj. Koesbandijah A.K., S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua 

Badan Pengurus Yayasan Universitas Widyatama. 

2. Bapak Dr. H. Mame Sutoko, D.E.A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

3. Bapak Dr. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

4. Ibu Rima Rachmiawati, S.E., M.Si.,Ak., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi D-III Fakultas Ekonomi. 
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5. Bapak Sendi Gusnandar Arnan, S.E., M.M., Ak., selaku Wakil Ketua 

Program Studi Akuntansi D-III Fakultas Ekonomi. 

6. Ibu Intan Oviantari, S.E,. AK., M.S.AK, selaku dosen pembimbng yang 

telah meluangkan waktu untuk membantu, mengarahkan, membimbing 

dan memberikan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis sampai 

selesainya Laporan Tugas Akhir ini. 

7. Seluruh dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu pengetahuan 

yang sangat berguna selama penulis menempuh pendidikan sebagai 

mahasiswa di Universitas Widyatama. 

8. Para staf perpustakaan dan staf secretariat Akademik Universitas 

Widyatama yang telah memberikan jasanya kepada penulis selama 

penyusunan Lapran Tugas Akhir. 

9. Kedua orang tua, teteh dan keluarga tercinta yang selama ini selalu 

mengiringi langkah saya dengan penuh cinta, kasih saying, bantuan, 

dukungan, arahan dan doa yang tiada henti tanpa keluh kesah. Semoga 

Tugas Akhir ini menjadi kado indah untuk kalian. 

10. Terima kasih untuk Tunas Mandiri Jasa Konsulan, Pak Erik, Pak Maki, 

Pak Rio, Wirda, Teh Kenny, Sasky, Mbot, Gera, Ina, Ipi, Onyo yang telah  

meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan informasi dan 

pengarahan selama kerja praktik berlangsung kepada penulis. 

11. Terima kasih untuk perusahaan yang bergerak dibidang Authorized Dealer 

dari PT. Excelcomindo Pratama beserta seluruh stafnya, yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan kerja praktik. 

12. Dear bestfriend, We laugh at the randomest things. You know my ugliest 

side. Even though we disagree sometimes, we never fight. When I’m sad, 

you were always there to make sure I’m okay, Thanks for being there for 

me. I LOVE YOU Karunia Nur Idha, Nuritia Septiantry, Sylfi Indriana. 

13. Buat Ina, Tari, Yayu dan teman-teman lain seperjuangan yang sama-sama 

saling mendukung dalam menyusun Tugas Akhir. 
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14. Untuk keluarga kedua saya “UTAMA BASKETBALL”, Coach Hendra, 

Ala, Revy,  Nonq, Gibel, Lia, Memel, Rindang, Denisa, Jasmine, Sandra, 

Klir, Agit, Nanda, Roro, dan teman-teman utama basketball lainnya terima 

kasih atas kebersamaan yang indah selama ini. It will become a great 

memories. 

15. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah 

membantu terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini, semoga Allah SWT 

membalas kebaikan semua pihak dengan balasan berlipat ganda. 

Tiada lain harapan dari penulis, semoga Allah SWT membalas semua 

kebaikan dan ketulusan semua pihak yang yelah mengorbankan baik tenaga maupun 

waktu serta pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas 

Akhir ini. Akhir kata penulis banyak menyadari bahwa hasil ini masih jauh dari 

kesempurnaan, namun penulis mengharapkan Laporan ini dapat bermanfaat 

khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pihak yang membutuhkan. 

 

 

 

 

Bandung,   Agustus 2013 

Penulis 

 

 

 

 (Tita Juwita Ningrum) 

 

 


