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Assalamualaikum Wr Wb
Puji syukur penulis panjatka kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan
Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dapat diselesaikan.
Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
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Indonesia
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judul
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Perbandingan

Perhitungan Penghasilan Pasal 21 Metode Gross dan Gross Up dan
Dampaknya Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan.
Penulis telah berusaha mengerahkan segala kemempuan, namun penulis
menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan sdalam menyususn skripsi ini,
karena kemampuan penulis terbatas. Oleh karena itu, kritik dan saran penulis
harapkan untuk perbaikan selanjutnya.
Tidak sedikit kesulitan yang penulis hadapi pada saat penyusunan skripsi
ini, akan tetapi penulis mendapatkan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak,
dengan bantuan dan dorongan itu pula, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi
ini sebagai mana mestinya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan
penuh dengan keikhlasan penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang
sebesar-besarnya kepada kepada yang terhormat:
1. Prof. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T Selaku Rektor Universitas
Komputer Indonesia.
2. Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., Spec. Lic. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia.
3. Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak., AK, CA. Selaku ketua Program Studi
Akuntansi.
4. Dr. Adeh Ratna Komala, SE.,M.Si. Selaku Wakil Ketua Program Studi
Akuntansi, Selaku Dosen Wali Akuntansi-2 dam selaku Dosen Pembimbing
penulis yang telah berkenan memberikan waktu bimbingan dan saran,
5. Dr. Sri Dewi Anggadini, SE., M.Si., Ak., CA. Selaku Ketua Panitia Skripsi.
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6. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Akuntansi yang telah memberikan ilmu
pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis selama perkuliahan.
7. Seluruh Sekretariat Program Studi Akuntansi yang telah membatu dalam hal
informasi-informasi penting.
8. Orang Tua, saudara-saudara yang selalu memberikan dukungan baik moril
ataupun materil.
9. Semua pihak yang ikut membantu dan terlibat dalampenyusunan skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan
penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Semoga Allah SWT membalas segala budi baik dan bantuan yang telah
diberikan pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih perlu disempurnakan oleh
karena itu penulis berharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua
pihak untuk perbaikan dimasa mendatang. Degan segala kerendahan hati penulis
berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembeaca untuk menembah
wawasan dan ilmu pengetahuan.
Akhir kata, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak
terhingga kepada Orangtua yang senantiasa mendoakan dan memeberikan
dukungan kepada penulis, baik secsra moral maupun materil selama penulis skripsi
ini terselesaikan.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
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