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KATA PENGANTAR 

e 
Penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat 

dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang 

berjudul “Tinjauan Atas Pelaksanaan Kewajiban Sebagai Pemungut Pajak 

Pertambahan Nilai Atas Impor Barang”. Penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah 

untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang Diploma III 

program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.  

Selama penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis telah mendapatkan 

bantuan, bimbingan, dan dorongan serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu, pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Ibu Diana Sari, S.E., M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam 

penulisan Laporan Tugas Akhir ini. 

2. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak., selaku Pjs Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

3. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Universitas Widyatama.  

4. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., MM., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

5. Seluruh staf pengajar yang telah memberikan bimbingan dalam belajar kepada 

penulis selama menuntut ilmu di Universitas Widyatama. 
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6. Mas Bagus, yang telah membantu penulis untuk melakukan kerja praktik di 

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Bandung. 

7. Bapak Undani dari Bagian Perbendaharaan, yang selalu siap membantu dan 

membimbing penulis dalam memperoleh data dan informasi mengenai Kantor 

Pelayanan Bea dan Cukai yang berkaitan dengan penulisan Laporan Tugas Akhir 

ini. 

8. Seluruh staf Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Bandung. 

Ungkapan terima kasih yang tulus juga untuk orang-orang yang dekat dengan 

Penulis, yaitu: 

1. Ibu dan Bapak, terima kasih yang tak terhingga atas kesabaran, doa, cinta dan 

kasih sayang, bimbingan, motivasi, serta waktu untuk selalu bertukar pikiran dan 

kegigihan untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk penulis. Semoga 

penulis bisa menjadi seperti yang diharapkan oleh Ibu dan Bapak. Dan semoga 

Ibu dan Bapak menjadi sepasang ahli surga untuk kehidupan dunia dan akhirat 

nanti, Amien. 

2. Kaka ku : t’Erin, t’Dian, t’Nunu, a’Rano, a’Andri, terima kasih atas dukungannya 

yang berarti selama ini. 

3. Thank’s to : U’am, Erics, Iman, Nina, Rita, Irmie, Chinta, Virman, Jamal,  Agie, 

Asep, Uji, Tria, yang selalu memberi semangat, canda tawa, kesabaran, doa dan 

persahabatan kepada penulis selama ini.  

4. Crew Kosan : Adit, Edwin, Novie, De’ Rezas, Rizkie, Icha, Rendy, De’ Ronie, 

Omen, Alphin, Cie2, terima kasih untuk bantuan, dukungan dan candanya yang 

menghibur penulis selama penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. 

5. Crew Tenda cell : Izie, Azies, Heldie, Hadie, Jadoood, Hendi, Masruroh, wa2s, 

yang telah memberikan semangat, canda tawa, kesabaran, doa dan persahabatan 

kepada penulis selama ini, ehhhh ada yang ketinggalan buat ilma, Aning, Ningrat, 

Opie yang udah bikin wawasan penulis jadie bertambah heeheehee. 
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6. All My best friend : Isma, D’wie, Ri2en, Awan, Cheppy, Oelfa, Gito, yang telah 

memberikan bantuan, dukungan perhatiannya dan candanya yang menghibur, 

pokona mah mengesankan pisan euy dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. 

7. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2002 Universitas Widytama, khususnya 

Jurusan Akuntansi Diploma III. 

8. Semua shohib-shohibku yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih 

untuk semuanya. 

 
Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, 

namun penulis berharap Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi 

pembacanya, segala kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki Laporan 

Tugas Akhir ini akan penulis terima dengan senang hati. 

 Akhir kata, Jazaakumullahu khairan katsira. Semoga Allah SWT membalas 

semua perhatian dan kebaikan mereka yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

 

 

        Bandung,  Juli 2006 

                   Penulis, 

 

 

               (Ilham Syahrial) 

 


