KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr.Wb
Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang
senantiasa memberikan Rahmat dan Karunianya. Shalawat berserta salam semoga senantiasa
terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya,
hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.
Pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Semester yang disusun guna
memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program
Studi Akuntansi di Universitas Komputer Indonesia, Adapun judul dari laporan semester ini
adalah: “TINJAUAN ATAS PROSEDUR SPT MASA PPH PASAL 4 AYAT 2 PADA
KANTOR PELAYANAN PRATAMA CIANJUR”.
Penulis menyadari laporan semsester ini jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat
kekurangan, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun
untuk kemajuan pendidikan dimasa yang akan datang.
Selama menyusun Laporan Semester ini penulis medapat dukungan, motivasi dan
Doa dari berbagai pihak terutama Kedua Orang Tua tercinta dan tersayang Ibunda Zurnita
dan Ayahanda Edwarman yang senantiasa memberikan dukungan moril dan materil,
semangat, kasih saying, perhatian dan doa yang tiada hentinya untuk penulis, sehingga
penulis dapat menyelesaikan laporan ini.
Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan berterimakasih
yang sebesar-besarnya kepada :
1. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia.
2. Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., Spec.Lic., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia.
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3. Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE.,M.Ak.,Ak.,CA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia.
4. Dr. Inta Budi Setya Nusa, SE.,M.Ak selaku Dosen Wali 4 AK D.
5. Dr. Inta Budi Setya Nusa, SE.,M.Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak
meluangkan waktunya yang penuh keikhlasan berkenan untuk memberikan
bimbingan, motivasi, saran, kritik, dan membina dalam penulisan laporan ini
sehingga laporan kerja praktek ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu dan wawasannya secara ikhlas di
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer
Indonesia.
7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur, selaku perusahaan yang sudah memberikan
tempat untuk kerja praktek kepada penulis.
8. Lusi Dhamayanti, selaku Pembimbing perusahaan yang telah memberikan
kesempatan dan petunjuk pelaksanaan kerja praktek yang penulis laksanakan di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur.
9. Seluruh Staff dan Pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur.
10. Bapak dan Ibu tercinta beserta keluarga yang telah memberikan doa dan dorongan
baik moril maupun materil demi kelancaran kuliah bagi penulis.
11. Untuk sahabat-sahabat penulis kelas 4 AK D semuanya yang tidak bisa penulis
sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak atas segala kebaikannya.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan kerja praktek ini,
semoga mendapat imbalan yang sesuai dari Allah SWT.

Dalam penyusunan laporan ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini jauh
dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun
guna perbaikan dimasa yang akan datang.
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Akhir kata penulis berharap semoga penyusunan laporan kerja praktek ini dapat
bermanfaat bagi penulis sendiri dan pihak-pihak yang terkait selama pelaksanaan kerja
praktek, dan bagi pihak lain untuk masa yang akan datang sebagai bahan acuan atau referensi
dalam pelaksanaan kerja praktek atau pembuatan laporan kerja praktek.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandung, 15 Desember 2017
Penulis

Ali Maulana
NIM : 21114152
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