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Alhamdulilillahirabbil’alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada 

Allah SWT yang telah mengutus Rosul-Nya dengan membawa Al-Qur’an dan Dinul 

Hak (agama). Allah telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini, sehingga pada akhirnya dapat selesai tepat pada waktu 

nya. Tidak lupa shalawat serta salam ditunjukkan untuk teladan umat, Nabi 

Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang setia pada 

nabi akhir jaman.  

Dalam penyusunan ini, penulis banyak menerima bimbingan, bantuan, saran, 

semangat, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis 

ucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT atas Limpahan berkah, rahmat serta anugerah-Nya yang tidak 

terhingga kepada penulis. 

2. Kedua Orangtuaku Bambang Irawan dan Imas, beserta saudaraku Fatwa yang 

selalu menggangguku dan semua keluarga yang senantiasa menjadi memberi 

doa, motivasi dan mendukung saya baik secara moril maupun materil. 

3. Ibu Intan Oviantari, S.E., Ak., M.S.Ak selaku pembimbing dalam penyusunan 

tugas akhir ini. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk segala 

pengarahan dan bimbingan, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan 

baik. 

4. Alm. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K. M.S., Ak. selaku pendiri  Yayasan 

Universitas Widyatama Bandung. 

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

Widyatama. 



6. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M. Si., Ak., selaku Dekan Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Bapak Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Wakil Dekan Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Ibu Rima Rahmawati selaku Ketua Program Studi Akuntansi DIII Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

9. Bapak Sendy Gusnandar selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi DIII 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

10. Seluruh dosen dan semua tenaga kerja Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. Terimakasih atas segala ilmu yang tidak terhingga nilainya. 

11. Special for sahabat – sahabat tercintaku Rd. Rani “cuneng”, Nadia Ratu 

“cinitnit’, Fanny M Noor “micky”, dan Lusiana Vera “meki” makasih kalian 

udah dukung aku dan temani hari – hariku selama ini. 

12. Temen – temen deket penulis Fikri “pikoro hago”, Wahyu “masek”, Suci “icha”, 

Agung “cugoy”, Riska, Adi, Endang “ensi yeoja”, Fazilah ilmi, Hotmayati 

“hotmay” yang selalu memberikan hari yang ceria dan senantiasa memberikan 

doa dan semangat kepada saya. 

13. Untuk keluarga besar UKM Sepakbola, terima kasih kalian semua telah 

memberikan saya pengalaman yang sangat berharga yang tidak dapat digantikan 

dengan apapun, terima kasih juga telah mensuport dan mendoakan saya dalam 

pengerjaan tugas akhir ini. 

Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak 

dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam merealisasikan 

tugas akhir ini. 

Besar harapan penulis agar tugas akhir ini dapat dipahami oleh kalangan 

mahasiswa, dosen, wajib pajak, Pengusaha Kena Pajak, dan peneliti selanjutnya, serta 

para pelaku pajak yang membutuhkan. Akhir kata, segala kritik yang membangun 



akan saya terima dengan senang hati demi penyempurnaan tugas akhir ini dan 

penelitian selanjutnya. 
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