
 

 

KATA PENGANTAR 

  

 Dengan mengucap syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidyah-Nya, untuk segala kemudahan, 

pertolongan, dan kasih saying serta anugrah yang tak terhingga kepada penulis. Tak 

lupa shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjunan kita Nabi Muhammad 

SAW beserta para sahabatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas 

Akhir dengan judul: “Tinjauan atas Pelaksanaan Perhitungan, Pemotongan, 

Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 pada Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Tirta Raharja Kabupaten Bandung” yang merupakan salah satu syarat 

dalam menempuh Ujian Akhir Diploma III Program Studi Akuntansi pada Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh 

dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang 

penulis miliki, namun demikian besar harapan penulis agar dari yang kecil ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Penulis juga sangat mengharapkan 

kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini dan 

juga bagi kemajuan penulis sendiri. 

Selama persiapan, penyusunan, sampai selesainya Laporan Tugas Akhir ini 

penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa 

terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Kedua Orang Tua atas do’a yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis, 

terutama mama yang telah bekerja keras dan menjadi pembimbing penulis 

selama menyusun, adikku Nika dan seluruh keluarga yang telah banyak 

memberikan dukungan, bimbingan, dan do’a sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

2. Ibu Prof., Dr., Hj. Koesbandijah, M.S., Ak. Selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Widyatama 

 

 

 



 

 

3. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E.,M.M., Ak. Sebagai Ketua Prodi Program 

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

4. Ibu Tetty Lasniroha, S.E., M.M., Ak. Sebagai Sekretaris Program Studi 

Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi 

5. Ibu Yane Devi Anna, S.E., M.Si.,Ak. Selaku  Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan bimbingan dan arahan  

kepada penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Ini. 

6. Seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang telah 

memberikan ilmu serta bantuannya kepada penulis selama mengikuti masa 

perkuliahan. 

7. Ibu Yetty Suprihatini selaku Pelaksana Keungan Pajak pada Perusahaan 

Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung yang telah membantu 

penulis dalam memberikan kelengkapan yang penulis butuhkan. 

8. Bapak Asep Mulyana, S.Sos selaku Kasubag. Pembinaan dan Pengembangan 

SDM pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung 

yang telah membantu penulis dalam memberikan kelengkapan yang penulis 

butuhkan. 

9. The one and only,, teman terbaik My Luvly ‘reza’ yang selalu meluangkan 

waktu, menemani baik kuliah sampai pada saat menyusun, yang selalu 

membantu dalam segala hal dan selalu membuat suasana tertawa, terimakasih 

untuk dukungan, perhatian,,serta do’a nya yang selalu diberikan kepada 

penulis. 

10. Sahabat, teman, saudara,, buat t’Mpi makasih untuk dukungan, support, serta 

masukan-masukan yang telah diberikan kepada penulis selama kuliah sampai 

akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

11. Sahabat-sahabat semasa SMA,,yang selalu berbarengan kemanapun,,One For 

All…Echie, Mira, Pupu, Nita Wahyu, Metha, Ima..terimakasih untuk 

semangat yang telah diberikan kepada penulis 

12. Untuk Ita, Santi, Angga, Echa, Ika,  G’ra, Novi, vini, k’Ocha, Endang dan 

Shinta yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, 

Wilma,  Iki, Imel yang selalu sama-sama bimbingan, Frizka, Tutu, Tika,  yang  

 

 



 

 

selalu meramaikan saat kuliah..dan seluruh teman-teman se-Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Akhir kata penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat 

memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 

 

Bandung,    Februari  2009 

 

Penulis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


