
KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat dan karunia-

Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul 

“Anggaran Pendapatan Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)”. Penyusunan 

skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Widyatama Jurusan Akuntansi. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat 

banyak kekurangan karena keterbatasan wawasan, pengetahuan dan pengalaman 

penulis. Semoga hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat 

memberikan manfaat bagi berbagai pihak. 

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat diselesaikan 

berkat bantuan, bimbingan dan dorongan dari banyak pihak baik secara moril 

maupun materiil. Dalam kesempatan ini, dengan segala rasa hormat dan ketulusan 

hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Papa dan Mama tercinta, yang telah memberikan kasih sayang yang begitu 

tulus dan doanya yang tidak pernah berhenti untuk keberhasilan penulis, 

terima kasih untuk semuanya. Papa dan Mama merupakan orang tua yang 

terbaik di dunia bagiku.  

2. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing 

penulis, yang di tengah kesibukannya telah menyediakan waktu untuk 

membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas 

segala ilmu, bimbingan, nasihat, dan pengarahan yang telah diberikan 

selama penyusunan skripsi ini. 

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, A.K., M.Si., Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

4. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 



 
 

5. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama yang telah banyak memberikan bekal pendidikan dan ilmu 

pengetahuan yang sangat berharga dan berguna selama penulis melakukan 

perkuliahan di Universitas Widyatama. 

7. Bagian Pengendalian di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung 

8. Sahabat-sahabatku, Lila Lestari, Sara Katarina, dan Iman Januar, yang 

selalu memberikan dukungan dan masukan kepada penulis untuk bisa 

menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Terima kasih telah menjadi 

sahabat yang sangat baik, selalu menemani aku disaat senang dan susah. 

9. Editor pribadiku, Sundah Armand, yang telah bersedia direpotkan untuk 

ngedit-ngedit skripsi dikala sibuk kerja sekalipun dan selalu siap jadi 

tempat curhat. 

10. Vega Antares, my sensei yang udah bikin tampilan laptop jadi bagus 

supaya semangat nyusun skripsi, omelan-omelan disertai traktiran dikala 

revisi yang bertubi-tubi. Terimakasih, Sensei. 

11. Teman-teman Akuntansi 2008 yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu. 

12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah 

mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

Terima kasih banyak atas dukungan yang telah berikan selama ini. Semoga 

Tuhan membalas semua kebaikan dan ketulusan hati. Amin. 

 

   Bandung, Juli 2012 

Penulis, 

 

       Veronica Magdalena Mestauli 


