
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan serta mencurahkan karunianya pada kita semua, shalawat serta 

salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjunan kita nabi besar Muhammad 

SAW. 

Alhamdulillah atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas 

Akhir yang berjudul : “Tinjauan Atas Pelaksanaan Perhitungan Pemungutan 

Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung”. 

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini masih terdapat kekurangan. Hal ini 

mengingat bahwa pengetahuan, kemampuan, serta pengalaman penulis yang 

masih terbatas, oleh karena itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya 

kepada pembaca laporan ini. 

Dalam penyusunan laporan ini penulis tak lepas dari bantuan berbagai 

pihak, sehingga penulis dapat mengatasi berbagai kesulitan dan hambatan-

hambatan. Pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa 

hormat yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Pipih dan mimim yang telah dengan tulus, penuh kasih sayang dan 

kesabaran memberikan kepercayaan, dorongan, dukungan materiil dan doa 

yang tidak pernah putus sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. 

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, A.k., M.S., Ak, Selaku Ketua Badan 

Pengurus yayasan widyatama. 

3. Bapak H. Supriyanto, S.E., M.Si., Ak, selaku Pjs Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

4. Bapak Eriana Kartadjumena, SE. MM., Ak, selaku Ketua Program Studi 

akuntansi S1 dan D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

 



5. Ibu Rita Yuniarti, S.E., M.M., Ak, selaku dosen pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, memberikan bimbingan, pengarahan dan 

saran kepada penulis sampai dengan terselesaikannya tugas akhir ini.  

6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar serta staf karyawan di Universitas 

Widyatama Bandung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan 

selama menempuh pendidikan di Universitas Widyatama. 

7. Seluruh Staf administrasi dan juga seluruh karyawan perpustakaan 

Universitas Widyatama yang telah memberikan bantuan kepada penulis. 

8. Bapak Moch. Soleh, selaku pembimbing pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kota Bandung. 

9. Seluruh keluarga tercinta teh ismi dan a doni, teh dini, keponakanku vitto, 

yang telah memberikan dorongan, semangat , motivasi dan doa kepada 

penulis. 

10. Buat Rizal Nursalam, yang telah memberi perhatian dan waktunya untuk 

membantu penulis (terima kasih ya...). 

11. Teman seperjuangan: intan ”mbe”, fianda ”fifi” (akhirnya selesai juga 

ya..). 

12. Teman-teman : tiwa ”chisai”, icha ”ichot”, anjar, evan, dede, ardi, faris 

(selamat berjuang!Terima kasih atas dukungan dan semangat, banyak 

kenangan yang tak terlupakan), agus, lambang, akbar, abdul, nandi 

”ndoy”, aldi ”omen” dkk (terima kasih semuanya.........). 

13. Teman-teman Akuntansi D3 angkatan 2004 yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu-persatu (terima kasih telah memberi dorongan dan 

semangat). 

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta 

membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan 

laporan tugas akhir ini. 

 Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan berharap semoga 

laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membaca umumnya maupun 

bagi penulis sendiri khususnya. Dan penulis juga menyadari bahwa dalam 



penulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik 

dan saran dari semua untuk kesempurnaan penyusunan laporan tugas akhir ini.  

Akhirul kalam, Wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.                                          

       

Bandung,  oktober 2007 

 

 

Penulis                                               

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


