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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang 

telah memberi rahmat dan karunia-Nya serta karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan laporan Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN 

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK  ATAS BARANG IMPOR 

YANG DIPAKAI PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN 

BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BANDUNG” . 

Adapun maksud serta tujuan dari penyusunan Laporan Tugas Akhir ini 

adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian 

akhir Program Studi Akuntansi Diploma III Pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari 

belajar, karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas. Penulis juga menyadari 

sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan baik isi, bahasa 

serta penulisannya. Hal ini disebabkan keterbatasan penulis dari segi ilmu 

pengetahuan, bahan atau data, dana dan waktu sehingga kritik dan saran yang 

membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir ini. 

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis banyak memperoleh 

bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih tulus dan penghargaan 

yang setinggi-tingginya kepada : 

1. Allah SWT, yang  telah memberikan karunia-Nya kepada penulis 

sehingga menjadi manusia yang berilmu dan memberikan kemudahan 

serta kelancaran dalam penulisan ini. 

2. Untuk kedua orang tua penulis, terima kasih kepada mamah dan papah 

tersayang  yang selalu memberikan semangat, motivasi, selalu ada dan 

kasih sayang terhadap anaknya . 
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3. Untuk tetehku yang tercinta  Lala Amelia,  kaka iparku Mas firman, 

adikku tercinta Freddy Setiawan W, dan Kedua ponakan tersayang 

Nadhifah Amalia Putri Ramadhani & Nada Fajryah Salsabila yang 

selalu memberikan dukungan, hiburan, dan semangat kepada penulis. 

4. Yang terhormat Bapak Sendi Gusnandar Arnan, SE.,MM.Ak.,CA 

selaku dosen pembimbing dan selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang telah meluangkan 

waktu untuk membimbing serta memberi petunjuk  untuk dapat 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.  

5. Bapak T. Ontowiryo,S.E, M.BA., selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Widyatama. 

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

widyatama. 

7. Bapak Dr.R Wedi Rusmawan Kusumah,S.E., M.Si.,Ak.,CA selaku 

Dekan Universitas Widyatama. 

8. Seluruh dosen dan staf  pengajar Akuntansi Diploma III Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama yang sudah memberikan ilmu 

pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan. 

9. Staf Administrasi Perpustakaan Universitas Widyatama atas semua 

bantuan yang telah diberikan selama ini. 

10. Terima kasih kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya 

Pabean A Bandung yang telah memberikan kesempatannya kepada 

penulis untuk melakukan penelitian dan mendapatkan informasi untuk 

dapat menyusun Laporan Tugas Akhir ini. 

11.  Bapak Benediktus Jarot Jatmika Ir., M.A., Dr., selaku Kepala kantor 

di Kantor KPPBC tipe Madya Pabean A Bandung yang telah 

memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian . 

12. Bapak Sudjatmiko Dwi Prasetyo, S,P., dan Bapak Novi Ganda Saputra 

yang telah memberikan waktu untuk memberikan ilmu kepada penulis. 
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13. Terima kasih untuk  Bapak Tono Rahmat selaku pembimbing di 

KPPBC Tipe Madya Pabean A Bandung yang telah mengajarkan dan 

membimbing penulis selama magang . 

14. Terima kasih juga penulis ucapkan  untuk bagian perbendaharaan yaitu 

Bapak Untung, Bapak Endar , ibu Khuznul, ibu Siti dan Bapak  yang 

membantu penulis selama magang di KPPBC TMP A Bandung. 

15. Terima kasih kepada Bapak Hafizh Maulana, M.Sahri aziz, Adib 

Wicaksono, Husein Haekal, M.Danu, dan Putu Krisna yang selalu baik 

dan membantu penulis untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir . 

16. Untuk orang yang paling spesial bagi penulis yaitu Muhammad Faizal 

Ali yang selama ini selalu memberikan semangat, motivasi, 

mendengarkan keluh kesah, setia menemani serta membantu  penulis 

untuk dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.  

17. Untuk sahabat-sahabatku tersayang yang setia dari SMP sampai 

sekarang Sri Wahyuni Nurcahyanti, Rizki Nanditasari dan Sari Reda 

yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan  memberikan 

kegembiraan bagi penulis. Love you all my best. 

18. Buat sahabat-sahabat seperjuangan di perkuliahan Afrifera Anggraeni, 

Laras Sahrinaz, Hani Risnawati, Zeni Rusmayani dan Destiana 

Rodiyati yang selalu memberikan keceriaaan, kesedihan bersama . 

terima kasih banyak buat kalian yang bikin semangat penulis untuk 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

19. Buat temen-temen SMA yang selalu memberikan semangat yaitu 

Anindita Putri, Billa Ananda, Riris arkania, Wina Mardiana. 

20. Buat temen-temen seperjuangan Akuntansi D3 angkatan 2011, yang 

selama masa kuliah kita lewati bersama-sama. 

21. Buat Bapak ade selaku staf prodi akuntansi D3 yang selalu membantu 

dalam kelancaran Laporan tugas akhir ini. 
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22. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang 

telah turut membantu terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini, 

semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak dengan balasan 

yang berlipat ganda. 

 

 

Bandung, 22 Septermber 2014                    

Penulis 

 

 

    Novita Haryanti W 


