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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum. Wr.Wb. 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat 

dan hidayat-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini berjudul 

“Tinjauan Atas Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 Bagi Karyawan Dan Tenaga Ahli (Dokter) PT. RSB 

Bandung”. 

 Laporan tugas akhir ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah 

satu syarat dalam menyelesaikan program studi Diploma III Jurusaan Akuntansi 

pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini 

tidak terlepas dari kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan 

pengalaman penulis. Namun penulis berharap Laporan Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya. 

 Dalam menyusun laporan tugas akhir ini penulis telah banyak 

mendapatkan bantuan, bimbingan dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena 

itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih 

kepada: 

1. Allah SWT yang selalu memberikan limpahan karunia-Nya, puji dan 

syukur tiada hentinya saya panjatkan. 

2. Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan dalam hidup penulis agar 

selalu bersabar dan berusaha dalam mengerjakan sesuatu. 

3. Keluargaku yang tercinta, ayahku (H. Iwan Susanto, Bsc), mamaku (Hj. 

Enong Sumyatini), Aaku (Agung Riswanto, A.md), adikku (Vina Ristanti) 

yang selalu memberikan doa, dorongan, motivasi, dan kasih sayangnya. 

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

Widyatama. 
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5. Bapak Dr. H. Islahuzaman, S.E, M.Si., Ak., C.A. selaku Rektor 

Universitas Widyatama Bandung. 

6. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan K, S.E., M.Si., Ak., C.A. selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

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

Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi. 

8.  Ibu Debbie Christine, S.E., M.Si., Ak., C.A. selaku dosen pembimbing 

yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan 

bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan laporan ini. 

9. Bapak Yogo Heru Prayitno, S.E., M.Si. selaku Wakil Ketua Program Studi 

Akuntansi Diploma III Universitas Widyatama Bandung. 

10. Ibu Rima Racmawati, S.E., M.Si., Ak., C.A. selaku dosen yang banyak 

memberi dukungan dan motivasi kepada penulis.  

11. Seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang 

telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan. 

12. Para staf seketariat akademik dan perpustakaan, yang telah mendukung 

penulis selama mengikuti pendidikan di Universitas Widyatama 

13. PT. RSB Bandung yang telah memberikan kesempatan penulis untuk 

melakukan analisis, terutama seluruh staf bagian keuangan perusahaan 

yang telah membantu penulis memperoleh berbagai informasi dan 

pengetahuan dan materi yang diteliti. 

14. Bapak Erik Susandi, Bapak Rio, Bapak Sute, Bapak Maki dan Bapak Eka 

yang telah memberikan kesempatan untuk kerja praktik dan memberikan 

informasi yang penulis butuhkan. 

15. Untuk teteh Saski, teteh Kenny dan Kang Onyo yang sudah menjadi editor 

penulis dalam menyusun laporan ini dan selalu memberi semangat kepada 

penulis. 

16. Untuk temen-temen seperjuangan Zeni Rusmayani, Afrifera Anggreani, 

Laras Syahrinaz, Novita Haryanti, Siti Fatiya, Destiana RJ, Rizky 

Ismayanti, Teta, Try widiyastuti, Nurul Gusti terima kasih atas semangat 
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dan dukungannya, dan semua teman-teman angkatan 2011 Program Studi 

Akuntansi Diploma III yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

17. Temen-temen semasa SD, SMP, dan SMK dalam memotivasi. 

18. Member SHINee terutama Onew : “온유씨 너무 감사함니다. 화이팅.” 

내 첫 사랑은 도움이되지 않았다하지만 그는 날이 마지막 작업의 사상과 

고민을했다하더라도. 온유 오빠는 한국어에서 날 기다려 그리고 나는 

우리가 만날 수 있기를 바랍니다. 추. 

19. Rider MotoGp Marc Marquez dan Dani Pedorasa yang telah 

membangkitkan semangat juang. Gracias por siempre ganar en cada 

juego de MotoGP. Victoria. 

20. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam mengerjakan Laporan 

Tugas akhir ini. 

Serta seluruh pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang 

telah membantu penulis menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Semoga semua 

bantuan, dukungan, bimbingan dan kasih saying yang telah diberikan akan 

mendapat limpahan rahmat dan nikmat dari Allah SWT (amin) 

 Akhir kata penulis menyadari bahwa hasil Laporan Tugas Akhir ini jauh 

dari kesempurnaan, namun penulis mengharapkan laporan ini dapat bermanfaat 

bagi semua pihak yang membutuhkan. 

Wassalamu’alaikum. Wr. Wb 

Bandung, September 2014 
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