KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokaatuh.
Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya penulis
dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “TINJAUAN ATAS PROSEDUR
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN

DAN

PERKOTAAN (PBB-P2) PADA BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD)
KABUPATEN BANDUNG”. Hasil penelitian ini dibuat untuk diajukan dalam
memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya jenjang Diploma III
Program Studi Akuntansi UNIKOM.
Dalam penyusunan penelitian ini, penulis sadar masih banyak kekurangan
baik dari segi penyusunan, materi, pembahasan yang di sebabkan dari keterbatasan
ilmu pengetahuan penulis. Dengan demikian, penulis mengharapkan kritik dan saran
yang bersifat membangun dan menambah pengetahuan khususnya bagi penulis.
Dalam proses penyusunan penelitian, penyusunan menyadari banyak sekali
pihak yang membantu baik dari informasi, nasihat,waktu, maupun dukungan moril
dan materil. Dan kesempatan ini penulis megucapkan terimakasih kepada:
1. Assoc. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M. Sc., selaku Rektor
Universitas Komputer Indonesia.
2. Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., Spec.Lic,. selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia.
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3. Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak., Ak., CA.,selaku Ketua Program Studi
Akuntansi.
4. Bapak Adi Rachmanto, S.Kom., M.Kom., selaku Dosen Wali dan Wakil
Ketua Program Studi yang berkenan memberi arahan dan masukan dalam
penyusunan penelitian ini.
5. Ibu Jayanthi Octavia, SE., MM selaku Dosen Pembimbing yang selalu
berkenan memberi masukan serta meluangkan waktu sehingga penulis dapat
meyelesaikan penelitian ini.
6. Ibu Arni Purwanti, SE., MM selaku Dosen Penguji yang telah berkenan
memberi masukan dalam menyelesaikan penelitian ini
7. Seluruh staf Dosen Universitas Komputer Indonesia yang tidak bisa penulis
sebutkan satu persatu yang senantiasa memberi ilmu masukan dalam
menyelesaikan penelitian ini.
8. Ibu Aren, selaku sekretariat BKD yang telah memberikan kesempatan kepada
penulis untuk melaksanakan penelitian Tugas Akhir ini.
9. Bapak Agus Supriatna dan seluruh karyawan BKD yang telah membimbing
penulis dalam melaksanakan Tugas Akhir ini.
10. Seluruh Staff BKD Kabupaten Bandung yang tidak bisa penulis sebutkan satu
per satu yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian
ini.
11. Seluruh Staff Sekretariat UNIKOM yang tidak dapat penulis sebutkan satu
persatu yang senantiasa memberi informasi-informasi penting kepada penulis.
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12. Kedua orangtua, Ayahanda Hoerudin dan Ibunda Iim Masripah keluarga
penulis yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil bagi penulis.
13. Teman-teman seperjuangan AK-6 yang telah memberikan informasi,
dukungan dan perhatian yang sangat berarti bagi penulis.
Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu
penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini. Dengan demikian, penulis
berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.
Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh.

Bandung, Agustus 2018

Ira Saffira Chaerunisa
NIM.21315012
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