
KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, Tak lupa shalawat serta salam penulis 

panjatkan kepada junjungan 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 Karyawan pada PT. Indonesia Power” 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 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. Ibu Prof., Dr., Hj. Koesbandijah, M.S., Ak. selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Widyatama. 

2. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak. sebagai Ketua Program 

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi. 

3. Ibu Tetty Lasniroha, S.E., MM., AK. sebagai Sekretaris Program Studi 

Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi. 



4. Ibu Keukeu Mutia, S.E., M.Ak., Ak. selaku Dosen Pembimbing yang telah 

sudi meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan bimbingan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

5. Seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang 

telah memberikan ilmu serta bantuannya kepada penulis selama mengikuti 

masa perkuliahan. 

6. Seluruh staf karyawan yang telah membantu dalam hal akademik di     

Universitas Widyatama. 

7. Ibu Nani selaku Pelaksana Kepegawaian dan Gaji, serta Bapak Rahmat 

selaku Pelaksana Keuangan Pajak pada PT. Indonesia Power yang telah 

membantu penulis memberikan pengarahan, bimbingan, dan kelengkapan 

data yang penulis butuhkan. 

8. Seluruh karyawan PT. Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan 

Saguling yang telah membantu penulis selama melakukan kerja praktik. 

9. Kedua orang tuaku untuk cinta, do’a dan dukungan yang tidak pernah 

putus,  Teh Cici dan Aa Alo makasih buat dukungannya, adikku Retno 

dan Agung, keponakanku Diandra, Melinda...my sista yang telah sudi 

menjadi pendengar setia serta seluruh keluarga tercinta yang telah begitu 

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

dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

10. Sahabatku semasa di SMA (Dian, Tia, Ochi, Sandi) yang telah 

memberikan dukungan dan masukan-masukan dalam segala hal. 

11. Sahabat terbaikku (Imel, Rika, Wilma, Vini...Luv U guys aku ga akan bisa 

tanpa kalian...) dan teman-teman seperjuangan (mahasiswa/mahasiswi 

DIII Akuntansi) selama di kampus tercinta yang telah memberikan 

semangat dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

12.  Teman-temanku di kost-an (Abdul, Agus, Akbar, Lambang, Omen, Feri, 

Komeng, and all my friends) yang selalu menemani dan membuatku 

tertawa..”Thanks U”. 

13. For someone, best I’ve ever had...Thank you so much for always be there 

after all these times…and thanks for your huge support.  



 Akhir kata penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat 

memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.      

 

 

Bandung, September 2008 
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