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 اسـالم عليکم و رحمة هللا و برکاته
 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan 

Tugas Akhir yang berjudul: “TINJAUAN ATAS TATA CARA PEMUNGUTAN 

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA DINAS PENDAPATAN 

DAERAH DI PROPINSI JAWA BARAT”. 

Sembah sujud dan hormat penulis kepada Papah dan Mamah yang telah 

memberi kasih sayang, do’a dan dukungan tiada henti pada penulis sehingga dapat 

terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini.  

Namun demikian, dalam penyusunan dan penyelesaian Laporan Tugas 

Akhir ini, penulis menyadari benar ketidaksempurnaan yang ada, akibat masih 

kurangnya pengalaman dan pengetahuan penulis. Karena itu, penulis mohon maaf 

apabila masih terdapat kekurangan dan dengan senang hati penulis menerima kritik 

dan saran dari pembaca. 

Selama melaksanakan penulisan hingga selesainya penyusunan Laporan 

Tugas Akhir ini, banyak sekali bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. 

Atas bantuan tersebut, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis untuk 

menyampaikan banyak terima kasih, kepada: 

1. Ibu Yane Devi Anna, S.E., M. Si., Ak, selaku dosen pembimbing yang telah 

banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan.  

2. Bapak Usman Sastradipraja, S.E., M. Ak. selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi. 

3. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak, selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi. 

4. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak. selaku Pjs Dekan Fakultas 

Ekonomi. 
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5. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, S.E., M.Si., Ak, selaku ketua Yayasan 

Widyatama. 

6. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa 

perkuliahan. 

7. Staf dan karyawan Universitas Widyatama.  

8. Bapak H. Hartono selaku pembimbing instansi, yang telah meluangkan waktu 

untuk penulis serta staf dan karyawan bagian administrasi kantor SAMSAT 

Bandung Timur. 

9. Papah, Mamah, my brother Elvan dan teteh Sofi, ibu Imas, bapak Toto. P, ibu 

Atit, bapak Sunarya, dan keponakanku pertama yang baru dilahirkan, Razzy 

fatih fayyadh, terima kasih atas dukungan moral dan materil selama ini, I love 

you all and thanks GOD. 

10. Mas Ali Sumarno, mas Achmad, kang Dodi. S sebagai guru ngaji yang selalu 

membimbing dan memotivasi penulis. 

11. The Kanetuji (belgian, wadiman, ghani, iduy, erwin, agil, armyn, sougi, 

virgin, esa, jhonly, izal, owo, wilma, ebo, ucil, dicky, lia, richat, maya, uwi, 

frizka, tika, dian, deti, devi the oon) and my best friends, ichio, icha, dawud, 

kiki, arief, cipta, gumbira, devi m, devi o, yulia.   

12. Nauval Maulana Akbar (thank’s for help me anything). 

13. Rini Yulianie terima kasih atas motivasi dan dukungannya, you always in my 

heart. 

14. Rekan-rekan mahasiswa Akuntansi D3 2004, 2005, 2006. 

15. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya laporan tugas 

akhir ini yang tidak dapat penulis cantumkan namanya satu - persatu karena 

keterbatasan tempat. 
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Semoga Allah SWT mencatat sebagai amal kebaikan dan membalas dengan 

pahala serta kebaikan yang berlipat, amiiin… 

 واسـالم عليکم و رحمة هللا و برکاته

 

                                                                                         Bandung, 27 Maret 2009 

                                                                                         Penulis, 

 

 

    Rifki Okta Mandala Putra 
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