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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan 

karunianya kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan tepat pada 

waktunya. Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah 

berjuang membawa umatnya dari alam kenistaan dan kebodohan ke alam yang 

penuh dengan kedamaian dan kebaikan yaitu Islam yang kita miliki seperti 

sekarang ini. 

Penulisan Tugas Akhir yang berjudul “Tata Cara Pemotongan dan 

Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Karyawan PT. Solid 

Anugrah Mandiri” ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi 

syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis banyak sekali mendapatkan 

perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi, serta masukan-masukan dari berbagai 

pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyamaikan rasa Terimakasih 

yang sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan jasmani dan rohani 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir ini dengan baik. 

2. Kedua Orang Tua, yang senantiasa memberikan Do’a restunya, motivasi, dan 

dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

3. Bapak Prof, Dr. H. Munzir Hitami, M.A, selaku Rektor UIN Suska Riau beserta 

Staf. 
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4. Bapak Dr. Mahendra Romus, Sp, M.Ec selaku Dekan fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial, beserta Pembantu Dekan I, II dan III. 

5. Bapak Andri Novius, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Ketua Jurusan D-III Akuntansi, 

yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan untuk penulis dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

6. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, Akt, selaku Sekretaris Jurusan D-III Akuntansi 

sekaligus selaku Dosen Pembimbig dalam Penulisan Tugas Akhir ini, yang 

senantiasa meluangkan waktu, ilmu, motivasi serta dorongan dan masukannya 

kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

7. Ibu Identiti, SE, M.Ak, selaku Pembimbing Akademis, yang senantiasa 

memberikan bimbingan pada bidang akademis. 

8. Ibu Ana Nurlita, SE, M.Si, selaku pembimbing tugas akhir yang senantiasa 

memberikan bimbingan pada penyelesaian tugas akhir ini. 

9. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang 

senantiasa memberikan banyak Ilmu kepada penulis. 

10. Pemimpin dan seluruh karyawan/I PT. SOLID ANUGRAH MANDIRI di 

Pekanbaru, yang senantiasa membantu kelancaran dalam penulisan Tugas 

Akhir ini dan memberikan bimbingan sehingga penulis dapat mengumpulkan 

data dengan baik dan benar. 

11. Sahabat seperjuangan, Mahasiswa/I Jurusan D-III Akuntansi angkatan 2015 

khusus nya untuk sahabat saya di kelas C. 

12. Sahabat saya Arief dan Nursaleha yang senantiasa memberikan motivasi, 

dorongan serta selalu meluangkan waktunya untuk menemani penulis dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir. 
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13. Sahabat seperjuangan, Arief Rosyadi Siregar, Tambrin, Jumali, Peronika yang 

selama ini menemani ku dalam keadaan apapun, baik susah maupun senang. 

Semoga persahabatan ini akan terjalin samapi kapanpun. Amin. 

Dan sebagai insan yang memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka 

penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan  

kesalahan dalam  penyusunan dan penulisannya. Untuk itu, penulis sangat 

berharap adanya kritik dan saran yang membangun dalam  perbaikan  Tugas 

Akhir  selanjutnya. Namun penulis tetap sangat berharap bahwa Tugas Akhir 

ini bermanfaat bagi kita semua. 

Pekanbaru,                           2018 
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