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KATA PENGANTAR 

 
  

 Dengan mengucap syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 

yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, untuk segala kemudahan, pertolongan, 

dan kasih sayang serta anugrah yang tak terhingga kepada penulis. Tak lupa shalawat 

serta salam penulis panjatkan kepada junjunan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta 

keluarga dan para sahabatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas 

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

Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 pada Dinas Komunikasi dan Informatika 

(DISKOMINFO) Propinsi Jawa Barat” 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, terimakasih “ I love you mom, more than anything else ” dan seluruh 

keluarga kakak-kakak dan adikku yang telah banyak memberikan dukungan, 

bimbingan, dan do’a sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir 

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

Yayasan Widyatama. 

3. Bapak Dr.H.Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi. 

4. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak. Sebagai Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi. 

5. Bapak Usman Sastradipraja, S.E., MM., Ak. Sebagai Sekretaris Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi. 

6. Ibu Lina Said, 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. 

7. Seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang telah 

memberikan ilmu serta bantuannya kepada penulis selama mengikuti masa 

perkuliahan. 

8. Ibu Yayah Subariah, BA. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada 

DISKOMINFO Propinsi Jawa Barat, sekaligus ibu dari teman penulis, Agil “ The 

Tareum “. yang telah membantu penulis dalam memberikan kelengkapan yang 

penulis butuhkan, terimakasih bu. 

9. Ibu Dra. Iis Rostiasih, M.Si. Selaku KASUBBAG Keuangan Pada 

DISKOMINFO Propinsi Jawa Barat yang telah mengijinkan penulis melakukan 

Praktik, Penelitian dan juga membantu penulis dalam memberikan kelengkapan 

yang penulis butuhkan. 

10. Sahabat terbaik “ Lensi “ terimakasih atas dukungan, masukan-masukan, saran, 

serta kritiknya selama ini kepada penulis, sepanjang pengerjaan tugas akhir ini 

dari awal sampai dengan selesai. 

11. Achi, terimakasih banyak atas pinjaman buku-bukunya yang telah diberikan 

kepada penulis, dengan itu penulis merasa sangat terbantu sekali dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

12. Teman-teman dan sahabat seperjuangan, Ogi, Friska, Jhoni, Esa, Fuad, Dini, Tika, 

Uwi, Devi, Dian, Deti, dan Ricard, yang sama-sama telah berjuang keras dalam 

menyelesaikan tugas akhir. Juga teman-teman dan sahabat kuliah yang lain Ghani, 

Agil, Ijal, Iduy, Belgi, Erwin, Wifi, Rifki, Dhika, Midha, Mamih, Maya. Tidak 
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lupa untuk teman-teman yang masih kuliah dari angkatan ’03 s/d ’06 yang tidak 

bisa penulis sebutkan satu-persatu, tetaplah berusaha dan jangan pernah berhenti 

berharap. Untuk semuanya apapun yang telah kalian berikan kepada penulis, 

penulis ucapkan terima kasih banyak, “ We’ll to be a great people “. 

13. Teman-teman di BKR terutama untuk sahabat sejati penulis “ Didi Riadi RR “ 

penulis ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan nasehatnya. 

Akhir kata penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan 

manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 

 

        Bandung,    Oktober  2009 

 

                         Penulis  

   

          

  


