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 Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala 

rahmat, karunia, dan kuasa-NYA sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir ini. Penyusunan Tugas Akhir ini diajukan guna memenuhi persyaratan 

untuk menempuh Ujian Sidang Diploma III Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi 

Universitas Widyatama. 

Penulis telah berusaha dengan sebaik-baiknya guna menghasilkan sebuah 

karya tulis, namun penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari 

sempurna dan masih banyak kekurangan serta tidak luput dari kesalahan-

kesalahan. Oleh karena itu, penulis menerima masukan dan kritik yang dapat 

membawa Tugas Akhir ini kearah yang lebih baik.  

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini Penulis ingin menyampaikan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Kedua orang tua “Mamah dan Bapak” yang selama ini selalu sabar, 

pengertian dan selalu memberikan kasih sayangnya tanpa henti, terimakasih 

atas dukungan, semangat, dan perhatian yang telah diberikan. 

2. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 



3. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., S.E., M.S., Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

4. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

5. Ibu Lina Said, S.E., M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan 

pengarahan kepada penulis selama penyusunan Tugas Akhir ini. 

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

Akuntansi S-1 dan D-3 Universitas Widyatama. 

7. Seluruh Staf Pengajar dan Dosen yang telah membantu penulis dalam 

penyelesaian studi di Universitas Widyatama. 

8. Seluruh Staf Karyawan di Universitas Widyatama. 

9. Bapak M. Narul Mulja Saputra, S.E., selaku Kepala Sub-Bagian Umum telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan kerja praktik di 

KPP Pratama Bandung Tegallega. 

10. Seluruh Staf karyawan KPP Pratama Bandung Tegallega yang telah 

membantu dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. 

11. Keluarga besar tercinta, kakak-kakak (Tiisz, Tyoen, Akang, Auu) dan adiku 

(Juanda Somantri), terimakasih atas doa dan dukungannya. 

12. SAHABATKU “Ceu iya, Ceu Acied, Mami (Fey)”, semoga persahabatan kita 

everlasting. Makasih atas saran-sarannya, supportnya, cerita-ceritanya, dan 

semua-semuanya…“U’re nice tobe with lots of fun, u’re understanding too. 

U’re all things good friends are made of, I’m glad I get friend like u”.  



13. Teman-teman seperjuanganku (Nadia Kartika, Apandi Abah Zenal, Shandy 

ilham Dhani, Nuny Dewiyanti, Thile dan semuanya yang tidak bisa disebutkan 

satu per satu) terima kasih atas doa, perhatian dan support yang selama ini 

kalian berikan. Semoga sampai tua kelak, kita tetap solid. Aku sangat 

bersyukur persahabatan kita yang sudah berumur 7 tahun ini masih tetap 

terjaga. 

14. Teman baikku, Rinma Octa Sari yang pesen buat namanya dicantumin, 

haahaaa…..Ta, thanks ya buat bantuannya, buat print-annya dan semua-

semuanya.  

15. “Steven and Coconut Treez” yang karya-karyanya selalu menemani Penulis 

Salam damai... 

16. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang banyak 

memberikan bantuan untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

Akhir kata mudah-mudahan skipsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis 

dan umumnya bagi pembaca sekalian. Semoga Alloh SWT selalu memberikan 

rezeki, rahmat, dan hidayah-NYA serta memperluas ilmu kita agar mampu 

bertahan dan selalu berada di jalan yang benar. Amiiin…Ya Rabbal Alamin…….  
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