KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Illahi Robbi atas berkat
rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan
judul “Tinjauan atas Prosedur Penerimaan, Perhitungan, dan Pelaporan
Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah
(DIPENDA) Kabupaten Kuningan”.
Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat
dalam menyelesaikan program studi Diploma III Jurusan Akuntansi pada Fakultas
Ekonomi Universitas Widyatama Bandung.
Dalam menyajikan Laporan ini, penulis menyadari masih jauh dari kata
sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh
karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat
membangun dari semua pihak untuk dapat dijadikan perbaikan bagi penulis di
masa yang akan datang.
Selama penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan
bimbingan, dorongan, masukan dan semangat yang sangat berarti dari berbagai
pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima
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penuh rasa sabar dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan
Tugas Akhir ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan
kebahagiaan yang tiada batasnya dan semoga hasil Tugas Akhir ini bisa
membuat Papah dan alm.Mamah bangga.
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telah meluangkan waktu yang dimiliki, tenaga dan pikiran untuk
membimbing serta memberikan pengarahan, masukan dan kritikan kepada
penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
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6. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Rektor
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Universitas Widyatama yang telah membantu.
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membantu serta memberikan data kepada penulis.
12. A Bisma dan Neng Sindy yang telah memberikan doa serta dorongan
kepada penulis.
13. Harry Pramana yang telah meluangkan banyak waktunya untuk membantu
dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan laporan
tugas akhir.
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yang telah meluangkan waktunya untuk

membantu

memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis dalam menyusun
laporan tugas akhir.
15. Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah mendoakan penulis.
16. Dessyntaria Ketaren, Assa, Mpit, Yasa, Jovan yang sama-sama berjuang
untuk menyelesaikan laporan tugas akhir ini. Yang engga pernah bosen
buat ngingetin besok bimbingan, dan selalu sabar nunggu kalo penulis
datang terlambat.
17. Endah, Rina, Nusrika, Monday, Andri, Faisal, Black, Avien, Sisca, Octa,
Alisa, Yulfi, Feby, Fanny, Nita, dan teman-teman seperjuangan D3
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18. Devi, Dewi, Dila, Gete, Riska, Qnuy, Mitha yang telah memberikan
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