
KATA PENGANTAR

Puji  dan  syukur  penulis  panjatkan  kehadirat  Allah  SWT  yang  telah 

memberikan  petunjuk-Nya  dengan melimpahkan  rahmat,  inayah  serta  hidayah-

Nya,  sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan  laporan  Tugas  Akhir  ini  dengan 

lancar.

Laporan Tugas Akhir ini berjudul “TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN 

PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH 

KOTA BANDUNG”.

Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu syarat 

untuk  menempuh  ujian  sidang  Diploma  III  jurusan  Akuntansi  pada  Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama.

Penulis  menyadari  bahwa  Tugas  Akhir  ini  masih  jauh  dari  sempurna, 

mengingat  terbatasnya  pengetahuan  dan  pengalaman  penulis.  Oleh  karena  itu 

penulis  sangat  berharap  kritik  dan  saran  yang  bersifat  membangun  untuk 

penyempurnaan tugas akhir.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis mendapat banyak bantuan dan 

bimbingan serta  dorongan dari  berbagai  pihak.  Untuk itu  pada kesempatan  ini 

penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sehingga Laporan 

Tugas Akhir ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K, M.S., Ak., selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Widyatama.

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

Ekonomi Universitas Widyatama.

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

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

4. Ibu  Rita  Yuniarti,  S.E.,  M.M.,  Ak.  selaku  Dosen  Pembimbing  yang  telah 

banyak  meluangkan  waktu  dan  tempat  dengan  memberikan  bimbingan, 
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pengarahan  dan  kesabaran  sejak  awal  sampai  akhir  bimbingan  sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.

5. Bapak dan Ibu staf-staf dan pegawai di Universitas Widyatama.

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi terima kasih atas ilmu yang telah diberikan 

pada penulis.

7. Guru-guru  ku  dari  SD  sampai  SMA  terima  kasih  atas  jasa-jasanya  pada 

penulis.

8. Papa dan Mama yang  sangat  dicintai,  yang tak henti-hentinya  mendo’akan 

penulis dan memberikan dukungan serta dorongan juga restu kepada penulis 

dengan penuh kasih sayang sampai akhir hayat.

9. Adik-adikku  yang  selalu  memberikan  dorongan  Dewa,  Ais,  Biyas,  serta 

keponakan ku Dilla dan Shandra aji.

10. Teman-temanku  yang  selalu  memberikan  motifasi  dan  dorongan:  Ovey 

“markonah/asyong/akutare” luph u so much telah membantu seluruhnya, Ichot 

“bekicot”,  Lambang,  Abdul,  Romi(walaupun  geuleuh  gak  ngundang-

ngundang launchingnya,  sombong  kau),  Omen,  Japra,  Erwin,  Tika,  Friska, 

Ghani(trim’z  yag  bantuannya),  Anjar(gummie  cunah),  Ardi(p’ustad), 

Faris(grandung),  Evan(oe),  Dede(sucks  ur  cribo  cunah)  dan  semua  para 

sahabat  yang  tidak  bisa  penulis  sebutkan  satu  per  satu  dari  angkatan  atas 

sampai angkatan bawah.

11. Pak Elsa Sudrajat terima kasih atas kebaikannya.

12. Wa Amay dan Wa Neneng&Wa Ben atas dukungan dan bantuannya.

13. Bi Ita&k’Dedi, a’caca,  bang enda, om edy, t’evi,  t’ika dan semua keluarga 

besar penulis.

14. The  ordinary  boy is  Egy  Krismansyah  thank  you  for   your  support,  your 

motivation,   your  patience,  your  time,  your  love  and  affection,  and  many 

things of make me happy.
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15. The couples everyday,  Bozq&Ajay,  Nenen&Ando(kambing)  semoga sukses 

menjalin hubungan, Nike&Engkong semoga cepat dapat momongan.

16. Bi Nonog(Wonderwomen) yang telah mengeluarkan tenaga dan waktunya di 

rumah(maaf ya cucian aku selalu banyak).

17. Untuk Astry, Enong, Indra, Jumbo, Iie thank’s for keep contact always, Elsa, 

Anom yang selalu menyemangati.

Semoga  Allah  SWT  membalas  segala  kebaikan  yang  telah  diberikan 

kepada penulis dalam membantu kelancaran penyusunan Laporan Tugas Akhir ini 

atau lain hal.

Akhir kata penulis berharap Laporan Tugas Akhir dapat bermanfaat bagi 

penulis  maupun  pihak-pihak  lain  yang  membutuhkan,  khususnya  mahasiswa 

Akuntansi, walaupun penulis menyadari Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan 

karena kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. 

Bandung, 22 Mei 2009

  Penulis
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