
ii

KATA  PENGANTAR

ِحیمِ  الرَّ ْحمنِ  الرَّ هللاِ  بِْسمِ 

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat,

rahmat, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini

dengan tepat waktu. Shalawat beserta salam tetap tercurahkan kepada baginda

besar Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu
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Universitas Widyatama dengan judul “Analisis Sebelum dan Sesudah Penerapan
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Meminimalisasi  Beban Pajak Badan Pada PDAM Tirta Wening Kota  Bandung”

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang

tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian

skripsi ini, dengan rasa hormat kepada :
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segera menyelesaikan tugas akhir ini.
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Pengurus Yayasan Widyatama.

6. Bapak Dr.H.Mame S. Sutoko,Ir.,M.Sc., selaku Rektor Universitas
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7. Bapak Dr.H.Islahuzzaman,S.E.,M.Si.,Ak., selaku Dekan Fakultas

Ekonomi Universitas Widyatama Bandung.

8. Ibu Erly Sherlita,S.E.,M.Si.,Ak., selaku Ketua Program Studi

Akuntansi S1 Universitas Widyatama Bandung.

9. Seluruh dosen pengajar Universitas Widyatama yang telah

membagikan ilmu kepada penulis.

10. Seluruh staff administrasi dan juga karyawan perpustakaan

Universitas Widyatama Bandung yang sangat membantu penulis.

11. Bapak Herman, Ibu Novi, Bapak Dadan, Ibu Hj. Maria, Bapak Tatang

dan seluruh staff di bagian Keuangan PDAM Tirta Wening Kota

Bandung. Terima kasih telah membantu penulis selama penelitian.

12. Ahmad Zulfahmi U.,S.Pd., yang telah membantu penulis selama

menimba ilmu di Universitas Widyatama Bandung.

13. Memey, Steven, dan Bang Akbar, terima kasih telah menjadi sahabat

yang sangat perhatian dan sabar sampai saat ini. “love you all, masih
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14. ‘Abing’ Lukman yang telah membantu penulis menyelesaikan tugas

akhir ini.

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang

telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih banyak

terdapat kekurangan baik dalam penyajian materi maupun tata bahasa. Penulis
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