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KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT, Shalawat serta salam tidak lupa penulis 

sampaikan kepada Junjungan besar Rasulullah Nabi Muhammad SAW, keluarga, 

dan para sahabat-nya. Puji dan Syukur kepada Allah SWT, karena atas ridho, 

berkat, rahmat, hidayah dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan 

Laporan Tugas Akhir dengan judul “ANALISIS PERHITUNGAN DAN 

PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS 

PENGADAAN BARANG OLEH PEMERINTAH PADA CV SALMA 

UTAMA BANDUNG”. 

 Penulisan Laporan Tugas akhir ini ditujukan untuk memenuhi salah satu 

syarat untuk mengikuti ujian sidang pada Program Diploma III, Studi Akuntansi, 

Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, 

masih banyak terdapat kekurangan dan masih memerlukan penyempurnaan. Hal ini 

dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman penulis. Oleh 

karena itu, penulis sangat menghargai setiap kritik dan saran yang disampaikan 

kepada penulis. 

Dalam proses penyusunan Laporan Tugas Akhir ini telah melibatkan 

banyak pihak yang telah membantu penulis baik dari segi moril maupun materil. 

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rusman 

dan Ibu Nani Supriatin selaku Orangtua tercinta, terima kasih atas doa, dorongan, 

motivasi serta curahan kasih sayang yang takkan pernah terbalaskan dan Hendri 
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Maulana, SE., M.Ak., CTA Suami tercinta, yang telah memberikan restu serta 

dukungan untuk dapat mengikuti Program Studi Diploma III ini dan banyak 

membantu, menyemangati, dan mengingatkan penulis secara moril maupun materil 

dalam penyusunan Laporan  Tugas Akhir ini.  Sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir. Maka dalam kesempatan ini, penulis juga 

ingin mengucapkan rasa terima kasih sebanyak-banyaknya kepada : 

 Kakak-Kakakku Gina dan Rizky beserta suami dan istri yang adikmu 

banggakan. Terima kasih atas hiburan dan candaan kalian yang membuat 

adik ini selalu ceria. Terima kasih pula untuk selalu mengingatkan dan 

mengarahkan adikmu ini. 

 Bapak Dr. H. Asep Effendi, SE., M.Si., PIA., CfrA., CRBC selaku Rektor 

Universitas Sangga Buana YPKP 

 Bapak Dr. Ir. Didin Kusdian selaku Wakil Rektor I, Ibu Memi Sulaksmi, 

SE., M.Si selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Deni Nurdyana Hadimin, Drs., 

M.Si Selaku Wakil Rektor III 

 Bapak Bambang Susanto, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Sangga Buana YPKP 

 Ibu Yuli Nawangsasi, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Diploma 

III Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP yang telah memberi 

motivasi moril kepada penulis. 

 Ibu Tevy Leviani selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu 

untuk membimbing penulis dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini. 
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 Ibu Senny Lusiana, SH., MH. selaku dosen wali yang sejak awal 

membimbing penulis dan teman-teman kelas D-III Jurusan Akuntansi 

angkatan 2016.  

 Bapak dan Ibu dosen pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Sangga 

Buana yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu yang berguna bagi 

penulis. 

 Staf tata usaha dan perpustakaan Universitas Sangga Buana 

 Teman-teman kuliah Program D-III Jurusan Akuntansi angkatan 2016 atas 

motivasi dan dorongan yang kalian diberikan. 

 Semua pihak lainnya yang turut membantu dalam penyusunan Laporan 

Program Mobiliti ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima 

kasih atas bantuannya. 

Semoga segala bantuan, saran dan motivasi serta doa yang telah diberikan 

mendapat balasan yang lebih baik oleh Allah SWT. Amien. 

 

 

 

 

 

 

 

  


