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KATA PENGANTAR

Bissmillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirobbil Alamin. Segala puji dan syukur tiada hentinya

penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang dengan keagungan-Nya telah

melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Tinjauan Atas Prosedur

Penerbitan dan Pelaksanaan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Bandung Bojonagara” dengan baik dan lancar.

Penyusunan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu

syarat untuk menempuh ujian sidang Diploma III Program Studi Akuntansi pada

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Laporan Tugas Akhir ini disusun

berdasarkan hasil kerja praktik yang saya lakukan di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Bandung Bojonagara.

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, maka perkenankanlah

penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang selama ini

telah membimbing dan mendampingi penulis selama masa penyelesaian studi,

antara lain:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rezeki, kelancaran, dan

kasih sayangnya. Tempat hamba mengadu kepadanya, Alhamdulilah

Tugas Akhirnya selesai.

2. Ayah, Ibu dan Kaka saya yang tercinta yang selalu memberikan kasih

sayang, nasihat dan bantuan moril maupun materil selama penulis

menempuh pendidikan dari awal sampai dapat menyelesaikan studi di

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

3. Bapak Robertus Ary Novianto, S.E., M.M., Ak., CA., QIA. selaku Dosen

Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran, saran serta

nasehat dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

4. Bapak T. Ontowiryo, S.E., MBA selaku ketua Badan Pengurus Yayasan

Widyatama.
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5. Bapak Dr. H Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Rektor Universitas

Widyatama.

6. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan K, S.E., M.Si., Ak., C.A selaku Dekan Fakultas

Ekonomi

7. Bapak Sendi Gusnandar Arnan, S.E., M.M., Ak., C.A. selaku Ketua

Program Studi Akuntansi D-III Universitas Widyatama.

8. Seluruh Staf Pengajar, Dosen Universitas Widyatama yang telah

membekali penulis dengan ilmu pengetahuan , serta dukungan kepada

penulis khususnya dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, semoga

ilmu yang diberikan bermanfaat bagi penulis.

9. Karyawan dan Staf Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis

dalam proses pembuatan laporan tugas akhir ini.

10. Bapak/Ibu KPP Pratama Bandung Bojonagara yang telah

memperbolehkan saya untuk magang dan telah banyak membantu penulis

dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk proses

penyusunan Laporan Tugas Akhir.

11. Saudara Suci Anissa yang telah memberi semangatnya

12. Sahabat saya tercinta Diennur, Sari, Dhetasya, Early, Ida , Tantri dan

Jimmy yang atas kebersamaannya selama kuliah ini. Semoga selalu

bersama terus menyenangkan dan semoga kalian sukses di masa depan.

13. Saudara Gina Fitria teman bimbingan seperjuangan yang telah

memberikan saran dan masukan.

14. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Diploma III Akuntansi Universitas

Widyatama angkatan 2012 yang telah bersama dengan penulis dari awal

sampai akhir perkuliahan.

15. Bang Nata yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini,

semoga cepet beres juga tesis nya.

16. Anak-anak kosan Batik Halus 14 semuanya terutama Febby, Nurrohman.

17. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.
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Penulis menyadari Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena

keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan

kritik dan saran yang bersifat membangun yang dapat dijadikan sebagai bahan

masukan bagi penulis demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir

ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa

bersama kita dan meridhoi jalan hidup kita. Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandung,            2015

Penulis

Haerul Cahyadi


