KATA PENGANTAR

Assalamualaikaum Wr. Wb
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga
selamanya terlimpah curahkan kepada jungjunan dan panutan kita, manusia yang
telah dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, pembawa cahaya terang benderang dari
kegelapan jaman Jahiliah, kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW, kepada
keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang selalu istiqomah
menjalankan ajarannya.
Dalam menyusun laporan ini penulis mendapatkan bantuan, bimbingan,
arahan serta petunjuk sehingga laporan kerja praktek ini dapat diselesaikan. Oleh
karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang
sebesar-besarnya kepada :
1. Dr. Ir. Eddy Suryanto Soegoto, M.Sc., selaku Rektor Universitas Komputer

Indonesia Bandung.
2. Prof. Dr. Umi Narimawati, Dra., SE.M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Komputer Indonesia Bandung.
3. Dr. Siti Kurnia Rahayu SE., MAk.,AK

selaku Ketua Program Studi

Akuntansi,
Fakultas Ekonomi, Universitas Komputer Indonesia Bandung.
4. Sri Dewi Anggadini, SE., M. SI.,AK selaku Dosen Wali 4 AK 5
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5. Dian Dwinita Kurniawaty, SE., M. Si selaku dosen pembimbing yang telah

banyak meluangkan waktunya yang penuh keikhlasan berkenan untuk
memberikan bimbingan, membina, memberi saran, dan mengarahkan
penulis sehingga laporan kerja praktek ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu dan wawasannya secara ikhlas

di Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Komputer
Indonesia Bandung.
7. Pak Arul, Pa Dony, Bu Tuti, Bu Nay selaku pembimbing perusahaan yang

telah memberikan kesempatan dan petunjuk pelaksanaan kerja praktek
yang penulis laksanakan di Kantor Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.
8. Seluruh Staff dan karyawan pada Kantor Dinas Pelayanan Pajak Kota

Bandung.
9. Bapak dan Ibu tercinta beserta keluarga yang telah memberikan doa dan

dorongan baik moril maupun materil demi kelancaran kuliah bagi penulis.
10. Untuk orang-orang yang paling aku sayangi terimakasih atas doa dan

supportnya selama ini yang telah memberikan sinergi kepada penulis.
11. Untuk sahabat-sahabat penulis kelas 4 AK 5 semuanya yang tidak bisa

penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak atas segala kebaikannya.
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.
Akhir kata penulis berharap semoga penyusunan laporan kerja praktek ini
dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan pihak-pihak yang terkait selama
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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, Desember 2015
Penulis

Nurul NidaAghnia
NIM : 21112184
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