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KATA PENGANTAR 

 

 

  Dengan rahmat Allah SWT, segala puji dan syukur penulis ucapakan ke 

hadirat-Nya yang telah memberikan anugerah-Nya kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “ Kontribusi Pajak Daerah 

terhadap Pendapatan Asli Daerah “ pada Dinas Keuangan Daerah Kabupaten 

Ciamis. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang 

Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Universitas Widyatama. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa apa yang 

dikemukakan di sini masih jauh dari sempurna mengingat keterbatasan 

pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun demikian inilah yang terbaik yang 

penulis lakukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Oleh 

karena itu semua masukan, kritik, dan saran yang sifatnya membangun sangat 

penulis harapkan bagi penyempurnaan skripsi ini. 

Selama persiapan, penyusunan, sampai dengan penyelesaian skripsi ini 

penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dan dorongan yang sangat 

berarti dari berbagai pihak, karenanya pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan terima kasih yang begitu besar kepada: 

1. Apa dan Mamah tercinta atas semua kasih sayang, bantuan, dorongan, 

nasehat serta doanya kepada penulis. 

2. Ibu Diana Sari, S.E., M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran di tengah kesibukannya untuk 

memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

3. Bi Wati yang selalu memberikan semangat, dorongan dan bantuan 

selama penelitian di Ciamis. 

4. Adik-adikku Dian dan Dina atas semangat dan dukungannya yang 

sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah AK., M.S., Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama Bandung. 
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6. Bapak Dr. H. Mame S. Soetoko, Ir., DEA, selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

7. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak., selaku Pjs Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi S1 dan D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

9. Bapak R. Wedi Rusmawan K, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua 

Sekretaris Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama khususnya 

Jurusan Akuntansi yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan 

kepada penulis. 

11. Seluruh staf administrasi dan karyawan Universitas Widyatama yang 

telah banyak membantu. 

12. Bapak Hendar sebagai Kepala Bidang Pendapatan Dinas Keuangan 

Daerah Kabupaten Ciamis yang telah banyak membantu dalam 

penyusunan skripsi ini. 

13. Seluruh staf dan pegawai Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis 

yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

14. Sahabat-sahabat terbaikku Vilda, Wina, Wini, Erina, Mayang, Sari, 

Aleen, Angela, Puji, Erika atas dukungan dan doanya kepada penulis. 

15. Ang Azi, Yogi, dan Julian yang sangat membantu baik dukungan, doa, 

semangat maupun hal yang berhubungan dengan komputer selama 

penyusunan skripsi. 

16. Teman-temanku Dian, Firman, Neng Nolis, Chika, Dewi, Tina,  Rike, 

Dyah, Jeng Vanda, Icha, Dhey, Ayu, Selvi, Rani, Irman, Iea, Bayu, 

Aad, Abang,  Desy, Fasya, M, Ani, Gita dan teman seperjuangan di 

kelas B yang telah bersama mengarungi kehidupan di Widyatama. 

17. Semua K-Pop yang suaranya selalu menemani penulis selama 

penyusunan skripsi Kansahamnida saranghaeyo. 

18. Keluarga besar yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini. 
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19. Teman dan tetangga di Panghegar terima kasih atas dukungannya 

selama penyusunan skripsi ini. 

20. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu 

yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. 

 

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih 

yang tidak terhingga pada semua pihak yang terlibat dengan harapan semoga hasil 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT membalas 

amal perbuatan kita, Amin. 

 

 

 

Bandung, Januari 2007 

 Penulis,  

 

 

 

( Fitri Rosmayanti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


