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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

“Tidak semua yang kita inginkan terwujud, dan tidak semua yang kita takutkan 

terjadi. – Ngenest movie “ 

“Kegagalan adalah cara Allah untuk mengatakan bersabarlah karena akan ada 

sesuatu yang lebih baik untukmu saat waktunya tiba” 

“Bagimu agamamu,bagiku agamaku” 

 

PERSEMBAHAN 

Alhamdulillah, atas Rahmat dan HidayahNya, saya dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir ini dengan baik. Karya sederhana ini saya persembahkan untuk : 

 Bapak dan Mamak tersayang yang telah membesarkanku, menyayangiku, 

menyemangatiku, dan memberikan yang terbaik untukku. Terimakasih atas 

kasih sayang kalian untukku, yang tak mungkin dapat kubalas dengan 

apapun. 

 Pak Nasta‟in ,Paman yang telah membantu membiayai kuliahku sampai 

selesai. Terimakasih pak, semoga ila bisa membalas semua kebaikan Pak 

Nas. 

 

 



 
 

KATA PENGANTAR 

 

 Bismillahirrohmanirrohim 

Alhamdulillahirabbil‟alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah Subhanahu Wa Ta‟ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya 

kepada penuli sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul 

“Prosedur Perhitung, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada 

PP-PAUDNI REGIONAL II Semarang” ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya 

Akuntansi pada Program Diploma III Akuntansi Keuangan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dan tak lupa Shalawat dan salam juga 

senantiasa penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Nabi Muhammad 

Shallallahu „Alaihi Wa Sallam, keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga 

akhir jaman.  

Adapun dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menyadari bahwa 

kemampuan, wawasan, serta pengetahuan yang dimiliki penulis terbatas. Maka 

dari itu, yang penulis sajikan berikut belum sepenuhnya benar, namun penulis 

sudah berusaha memenuhi semua kekurangan yang ada. Semua itu berkat 

bimbingan serta saran yang diberikan kepada penulis oleh berbagai pihak.Tugas 

akhir ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik, apabila tidak ada bantuan 

dan saran dari berbagai pihak.  

  



 
 

Pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terimakasih 

yang setulus-tulusnya kepada: 

1. Allah Subhanahu Wa Ta‟ala yang telah meridhoi dan memberi 

kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini 

dengan baik. 

2. Mamak tersayang Ibu Rusmiyati, terimakasih sudah melahirkan dan 

membesarkan penulis. Terimakasih untuk setiap kasih sayang mamak. 

Maafkan karena masih selalu menyusahkan dan belum dapat 

membahagiakan mamak. Semoga setelah ini penulis dapat 

mewujudkan harapan serta doa mamak. Sehat terus ya mak. 

3. Bapak tercinta Muhammad Arifin. Terimakasih selalu menjadi Bapak 

yang terbaik, terimakasih untuk kasih sayang Bapak selama ini ,sehat 

terus bapak jangan sakit . 

4. Pak Nas, paman yang sudah menjadi bapak kedua penulis. Yang  telah 

membantu membiayai pendidikan penulis ,terimakasih yang sedalam-

dalamnya, semoga penulis dapat membalas kebaikan Pak Nas di masa 

depan. 

5. Bapak Dr. Anis Malik Thoha, selaku Rektor Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 

6. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Phd, selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

7. Ibu Maya Indriastuti selaku Ketua Prodi D3 Akuntansi Fakultas 

Ekonomi universitas Islam Sultan Agung Semarang. 



 
 

8. Ibu Lisa Kartikasari selaku Dosen Pembimbing ,yang telah bersedia 

meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan 

kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

9. Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung 

Semarang. 

10. Bapak Dr. Ade Kusmiadi, selaku Kepala PP-PAUDNI REGIONAL II 

JAWA TENGAH 

11. Ibu Dra. Sri Ujiani Lies P,M.Si, selaku Kepala Subag Umum PP-

PAUDNI REGIONAL II JAWA TENGAH 

12. Bapak kristiana Anggoro S.Tp, selaku Bendahara PP-PAUDNI 

REGIONAL II Semarang yang telah bersedia membantu meluangkan 

waktu dan memberi ilmu kepada penulis selama proses Magang dan 

Penelitian . 

13. Ibu Yuli, Pak Sugeng, Pak Joko, Bu Noer, Pak Tris, Pak Surip, Bu 

Aini dan Pegawai PP-PAUDNI Regional II Semarang yang tidak dapat 

penulis tulis satu persatu ,terimakasih atas ilmu dan bimbingan selama 

penulis menjalani proses Magang dan Penelitian. 

14. Mas Krisna, Mas Tono, Mbak Mun ,Dek yudhis, dek hafiz, erlin, 

tofah, dan semua keluarga yang penulis sayangi terimakasih atas 

segala suport yang telah diberikan kepada penulis. 

15. Teman-teman dan sahabat penulis selama menempuh pendidikan di 

Fakultas Ekonomi UNISSULA, terutama seluruh mahasiswa D3 



 
 

Akuntansi 2013 terimakasih  telah bersahabat dengan penulis dari awal 

semester hingga kita dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini bersama. 

16. Marlena, Melidha, Santi, Nabila, Pipit Para PPB yang selalu 

memberikan canda tawa , rila akan merindukan masa-masa kuliah 

bersama. Obrolan dewasa, beda pendapat, marahan, curhat masalah 

pribadi, ketawa, menangis, walaupun terlalu banyak perbedaan 

diantara kita, semoga kita bisa bersahabat sampai kita tua.  

17. Ria widayanti sahabat penulis dari smp, terimakasih traktiran nonton 

dan dukungannya. Terimakasih atas persahabatn ini, semoga 

persahabatan kita abadi selamanya . 

18. Anyag,Tisya ,Okky, Sahabat SMA Penulis, aku rindu masa SMA 

bersama kalian gaes . Terimakasih atas persahabatn kita. 

19. Yunani, Ozi, Risang sahabat penulis yang selalu mendukung dan 

memberi semangat pada penulis.  

20. Nela , dek Nafik , Nanda terimakasih semangatnya. Rila sayang kalian. 

21. Dan kepada pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-

persatu. 

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya atas kekurangan ataupun 

kesalahan-kesalahan yang masih banyak terjadi dalam penulisan Tugas Akhir ini. 

Saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan 

isi penulisan Tugas Akhir ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta‟ala memberikan 

balasan atas  semua kebaikan  kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis 



 
 

selama masa perkuliahan dan proses penyelesaian Tugas Akhir ini. Karya 

sederhana ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

 

 

Semarang, 31 Januari 2016 

Penulis 

 

Rila Wahyu Ristyaningrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


