
 

 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. karena atas 

rahmat serta karunia-Nya lah penulisan tugas akhir yang berjudul “PELAKSANAAN 

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN TAHUNAN PPh BADAN PADA KANTOR 

PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING” ini dapat selesai 

dengan baik. 

Penulisan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini 

penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Ibunda dan ayahanda tercinta beserta keluarga yang dengan penuh kasih sayang dan 

curahan do’a yang tulus kepada penulis hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini. 

2. Ibu Prof. Dr. Ina Primiana, SE., MT selaku Ketua STIE Ekuitas. 

3. Ibu Dwi Puryati,SE., M.Si, Ak selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi. 

4. Bapak Drs. Bambang Rismadi, M.Si., selaku Dosen Wali Diploma III Akuntansi. 

5. Ibu Aneu Kuraesin RS., SE., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Diploma III 

Akuntansi. 

6. Ibu Lina Said, SE., M.Si., Ak. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, nasihat 

serta ilmunya kepada penulis dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini.  

7. Dosen-dosen STIE Ekuitas beserta seluruh staf karyawan di STIE EKUITAS yang telah 

memberikan sebagian ilmunya yang bermanfaat. 

8. Bapak/Ibu karyawan di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung 

Cibeunying terutama di Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon), dan Seksi 
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10. Serta tidak lupa kepada semua pihak yang telah membantu penulis secara langsung 

maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan ini hingga akhir. 

 Penulis menyadari bahwa masih banyak yang harus diperbaiki dari Tugas Akhir ini. Hal 

ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu kritik dan 

saran sangat penulis harapkan guna perbaikan penulisan ke depan. 

 Akhirnya, penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan 

bagi pembaca pada umumnya. 

 

 Bandung, 99 Januari 2013 

 

 

 

 Penulis 

 

 

 

 

 


