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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alikum. Wr. Wb. 

Segala puji dan syukur penulis ucapkan ke khadirat Allah SWT atas segala 

rahmat yang telah dicurahkan. Sang Maha pemberi kemudahan sehingga penulis 

dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan judul “TINJAUAN ATAS 

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA DINAS 

PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG”. 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah berusaha mengerjakan 

dengan sebaik-baiknya. Namun, apabila masih terdapat kesalahan, penulis 

mengaharapkan kritik dan saran yang dapat membangun untuk perbaikan serta 

penyempurnaan tugas akhir ini. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan 

ucapan terima kasih atas segala dorongan, bantuan, dan motivasi baik moril dan 

materil, kepada : 

1. Allah SWT atas segala berkat, hikmat, pertolongan, kekuatan, kasih dan 

anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir 

ini dengan baik. 

2. Kedua orang tua tercinta Wagino.S (alm) dan Sri Murningsih yang tidak 

pernah putus mendoakan dengan penuh kasih dan sayang untuk penulis. 

Semoga dengan selesainya kuliah D3 ini dapat membanggakan Mamah 

dan juga Bapa yang telah dipanggil oleh Allah SWT.  

3. Bapak T.Ontowiryo, S.E., MBA., selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan 

Widyatama Bandung. 

4. Bapak Dr. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

5. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan K, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Bapak Sendi Gusnandar Arnan, S.E., M.M., Ak., C.A. selaku Ketua 

Program Studi Akuntansi D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 
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7. Ibu Hj. R. Ait Novatiani, S.E., M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing yang 

telah membimbing dengan sabar dan penuh perhatian, serta meluangkan 

waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

8. Bapak Sendi Gusnandar Arnan, S.E., M.M., Ak., C.A. selaku dosen 

penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran yang membangun 

untuk penulis. 

9. Seluruh staff dosen Widyatama Jurusan Akuntansi yang telah 

membimbing serta memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga 

bagi penulis. 

10. Seluruh staf perpustakaan dan staf karyawan Universitas Widyatama. 

11. Seluruh Staff Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang telah membantu 

penulis dalam pengumpulan data-data untuk penyususnan Laporan Tugas 

Akhir. 

12. Ibu Ade selaku Kepala staff Dinas Pelayanan Pajak yang telah membantu 

penulis untuk bisa melakukan wawancara dengan para staff. 

13. Bapak Prasetyo selaku staff Seksi Verifikasi, Otorisasi dan Pembukuan 

yang telah memberikan penjelasan mengenai Pajak Retoran dan juga 

memeriksa Laporan Tugas Akhir ini. 

14. Bapak Ari dan Ibu Rachma selaku staff Seksi Pendaftaran dan Pendataan 

yang telah memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan pendaftaran. 

15. Mba Tati, Mas Wino, dan Mba Dian yang telah memberikan dukungan 

baik moril maupun materill dan perhatiannya untuk penulis serta seluruh 

keluarga besar yang selalu memberikan doa yang tulus kepada penulis. 

16. Fajar Ramdani yang selalu memberikan dukungan, perhatian, waktu, dan 

tenaganya untuk penulis, terima kasih untuk semua yang telah dilakukan 

dengan tulus ikhlas. Semoga cepat menyusul untuk menyelesaikan 

Laporan Tugas Akhir dan selalu tetap setia. 

17. Teman-teman yang selalu menemani dalam suka, duka, canda dan tawa 

dalam setiap perjalanan perkuliahan Siti Fatiya, Teta Rahmawati dan 

Nurul Gusti. Terima kasih banyak untuk tetap bersama-sama. 
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18. Teman-teman seperjuangan dalam mengerjakan Laporan Tugas Akhir dan 

sidang bareng Erni, Kantie, Dita, Rita, Dina, Endah dan Nita.  

19. Teman-teman seluruh angkatan 2011 yang telah memberikan pesan dan 

kesan yang dapat berguna bagi penulis. 

20. Teman-teman sEntra yang telah banyak memberikan pelajaran 

berorganisasi bagi penulis. 

21. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penuulis 

ucapkan terima kasih atas dukungan, semangat serta doa’nya. Semoga 

Allah SWT memberikan yang setimpal dengan apa yang telah diberikan 

kepada penulis. 

 

Penulis berharap sebuah karya sederhana ini dapat berguna bagi penulis 

sendiri khususnya, bagi pembaca, dan segala pihak yang terkait dalam 

penyusunan tugas akhir ini. Akhir kata, jazakumullahu khairan katsiro, semoga 

Allah SWT melimpahkan kasih sayang dan kemudahan-Nya kepada pihak-pihak 

yang telah membantu dalam menyusun tugas akhir ini. 

 

 

Bandung,  Agustus 2014 

Penulis 

 

 

 

Try Widiastuti 

  


