
KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohim,

Syukur alhamdulillah tak henti-hentiny penulis panjatkan kepada Allah 

SWT yang telah melimpahkan ridho, rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan atas Prosedur 

Operasional Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) pada PT. Jasa Marga (Persero) 

Tbk. Cabang Purbaleunyi Bandung”.

Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, kepada keluarganya, Sahabat-sahabatnya, dan kepada kita 

semua selaku umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah dan jejak langkahnya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, dan kasih 

sayang-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir ini.

2. Kedua orang tua ku yang telah memberikan pendidikan hidup yang baik, 

yang insya Allah akan ku amalkan dengan baik dan benar. Serta telah 

mengajarkan aku bagaimana menjadi orang yang sabar dan pandai 

bersyukur. Terima kasih atas doa, pengorbanan, dan semua perjuangan 

serta kerja keras kalian berdua hingga aku bisa sampai seperti sekarang. 

“aku sayang kalian berdua mah, pah” ^_^

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

Pengurus Yayasan Widyatama.

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

Widyatama.

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

Ekonomi Universitas Widyatama.

6. Ibu Rima Rachmawati, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi D-III Universitas Widyatama.



7. Bapak Sendi Gusnandar Arnan, S.E., M.M., selaku Sekretaris Program 

Studi Akuntansi D-III Universitas Widyatama.

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

telah bersedia menyediakan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam 

memberikan bimbingan serta pengetahuan dalam penyusunan Laporan 

Tugas Akhir ini.

9. Seluruh Staf Pengajar dan Dosen-dosen Universitas Widyatama yang telah 

membekali penulis dengan ilmu dan pengetahuaan, Kaulah pahlawan 

tanpa tanda jasa, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dan 

penulis amalkan. Amin.

10. Seluruh Staf dan Karyawan Universitas Widyatama atas bantuan dan 

dukungannya kepada penulis khususnya dalam penyusunan Laporan 

Tugas Akhir ini.

11. Seluruh Staf dan Petugas Perpustakaan Universitas Widyatama yang telah 

membantu penulis dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini.

12. Terima Kasih kepada bapak Engkun dan bapak Heru yang telah bersedia 

mengurus-mengurus administrasi persuratan sehingga penulis dapat 

melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di PT. Jasa Marga Bandung.

13. Terima Kasih kepada bapak Asmuji selaku ketua Bagian Keuangan, bapak 

Irwan Syafrudi selaku ketua sub. Bagian Anggaran beserta stafnya Bapak 

Odang dengan pujian-pujiannya yang khas, Bapak Dadang yang kalem, 

Bapak Agung yang lagi sakit cepet sembuh yah pak.

14. Ibu Elia Paulina selaku ketua sub. Bagian Akuntansi dan Perpajakan, 

Bapak Ari Sunarya, Bapak Sentot yang udah sibuk ngejawab pertanyaan-

pertanyaan aku, Bapak Atjeng yang udah ngasih ilmu yang tak terlupakan, 

Bapak Windu, dan Ibu Lia Nurlaila yang telah membantu dalam hal 

kesediaan data-data yang penulis butuhkan untuk penyusunan Laporan 

Tugas Akhir ini.

15. kedua adik-adik ku tersayang yang menjadi salah satu alasan ku untuk 

segera menyelesaikan tugas akhir ini, makasiih yaa buat Tuwitty yang 

sabar dan keikhlasannya buat aku menjadi lebih kuat. Buat Denadod yang 



sangat memberikan warna di hidup ku menjadi lebih indah. Luph u my 

sistaaa. 

16. Teruntuk kakek dan nenek ku yg tlah menghadap Sang Khalik. Buat mbah 

kakung dan mbah putri moga selalu sehat.

17. Para lee dan oom ku, thanks for support baik moril maupun materil, big 

tante ku laa wiwin yang udah ngebantu di banyak hal moga Allah 

membalas-Nya dengan sesuatu yang lebih baik dari yang tlah kalian 

lakukan. Amin

18. Kesepuluh Sepupu-sepupuku kaka, ayang, alwi, alya, azwar, pipit, arif, 

mara, bulee, numa. Semoga kita bisa terus menjalin tali silahtuhrahmi yaa.

19. Seluruh keluarga ku baik yang dibandung maupun yang di jawa .

20. Anak-anak PKL yang masi pada labil , Agis , Anggi , Hani, with Yuli 

adik-adik yang heboh tapi seru .. 

21. Saudara-saudara ku sesama pencinta alam Geni Wana Giri, thaanks a lot 

untuk semua yang udah kalian berikan sejak dari pendidikan hingga 

sekarang kalian adalah sodara terbaik ku.

22. Sobat-sobat kuu di grup Generation of d’sceien (God’s) and Pirates. 

Makasii udah mengisi masa muda ku di putih abu-abu. 

23. My Best Friend Forever De’hahehoh ... cie Nofiana yg udah jadi sohib 

seperjuangan banget mulai dari tes toefel, magang ampe soal asmara 

hhhaaa , nenk Rina yang slalu jadi pembela aku melebihi supermen 

maupun sailormoon. hhooo , ceu Melidyawati dengan gaya lugunya yang 

selalu ngasi info ttg perkembangan “Penyemangat” aku everywhere and 

everytime .. ckckckc Vinatoon kawan karib bisnis kuu, mari kita 

tingkatkan kerja sama .. hahaha , Duo pelawak Indah Surindah vs Nenden 

Suarandun, temen ngebanyol yang rada gila dgn suara + seuri yg 

menggelegarkan bisa buat orang-orang sekitar tertawa terbahak-bahak .. 

wkwkwkwkwk, harusnya kita jadi trio lawak ajah ya. simpieeww Dian 

fren aku yang suka aku introgasi soal T.A makasi yah buat ilmu-ilmunya .. 

hhhiii , teh rena yang tahan banting di riwehin ama “kita” anak-anak yg 



unyu-unyu apalagi kalo penyakit gila kita pada kambuh smua pusiiiing.. 

aahahahaha

Kalian adalah tempat ku berbagi kisah ku , kalian sempurna jadi bagian 

hidup ku apapun kekurangan kuu .. tetep jaga kominikasi yaahh sobbb 

24. Buat temen ku Elok wong Kediri yang ayu tenan , Mba yul yang gaya 

fotonya paling nyentrik , and Maria yang imut-imut . kalian tak’kan 

pernah terlupa . 

25. And for all tawan-tawan di fakultas ekonomi jurusan Akuntansi D3 

angkatan 2009 ayu, ken dan fadila kawan seperjuangan, papih wanda, 

dede wulan, Fasya & Mpim with the gank, Ammy dan anak gaul 

Purwakarta (AGATA) lainnya, Bunga with cees nah, Susi similikiti n’ 

d.ladies dan kawan-kawan lain yang tak bisa disebutkan satu persatu 

karena begitu ISTIMEWA .. hhhee  

Bandung, 11 Juni 2012

Penulis

Yenna Agustina


