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KATA PENGANTAR 
 

 Penulis sangat mengucap syukur kepada TUHAN YESUS KRISTUS 

karena atas berkat, rahmat dan kasih karunia-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan judul “Tinjauan atas Prosedur 

Pembayaran PPh Pasal 21 Orang Pribadi” yang merupakan salah satu syarat 

untuk mencapai gelar Ahli Madya Program Studi Akuntansi pada Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

 Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa masih 

banyak kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan 

penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua 

pihak akan penulis perhatikan. 

 Pada kesempatan ini, perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa 

terima kasih yang tulus kepada pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, 

saran, dukungan baik moril maupun materil dari awal hingga selesainya 

penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:  

1. Bapak Robertus Ary Novianto, SE., AK selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran di tengah kesibukannya untuk 

memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan dalam penyusunan Laporan 

Tugas Akhir. 

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K, M.S., Ak., sebagai Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama Universitas Widyatama. 

3. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

4. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E.,M.si.,AK.  selaku Dekan Fakultas Ekonomi. 

5. Bapak Eriana Kartajumena,S.E.,M.M.,AK. selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi S1 dan DIII. 

6. Ibu Tetty Lasniroha  selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Diploma III. 
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7. Bapak dan Ibu pengajar Universitas Widyatama yang telah banyak 

memberikan ilmu, pendidikan, dan pengetahuannya selama penulis mengikuti 

perkuliahan. 

8. Seluruh staff administrasi, sekretariat dan perpustakaan Universitas 

Widyatama 

9. Papa dan Mama yang telah banyak memberikan semangat, doa, pengertian, 

kasih sayang dan kesabaran bagi penulis, dari penulis lahir sampai akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.  

10. Koko Ferry (Ndut), Ci Vera Fernandezt, Vina Oktaviane, yang telah 

memberikan semangat, kasih, dan doanya 

11. Om Lukas, Tante Maria terimakasih buat dukungan dan doanya. 

12. Untuk teman-teman penulis: Yanti, Rubidi, Devi, Shinta, Lia, Lina, Mia, 

Yuyun, Atep, Amos makasih buat doa dan dukungannya selama ini. 

13. Untuk anak-anak DIII Akuntansi khususnya angkatan 2005. 

14. Dan untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas 

dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan 

Tugas Akhir. 

Semoga Bapa di Surga melimpahkan berkat-Nya kepada semua pihak 

yang telah begitu banyak membantu penulis dalam menyusun Laporan Tugas 

Akhir ini. 

Akhir kata, penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat 

memenuhi maksud dan tujuan yang diharapkan dan dapat bermanfaat bagi siapa 

saja yang memerlukan. 

 

Bandung,  Maret 2009 

 

 

Penulis 



 

 iv

 

 


