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`KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Maha suci Allah SWT zat yang memberikan

kesempurnaan tubuh dan akal, sehingga kita memiliki kecerdasan akal dan

emosional yang tidak dimiliki oleh makhluk selain manusia. Shalawat dan salam

semoga tercurah limpah-Kan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah

mencontohkan makna Hijrah, makna kekuatan hati, ketajaman pikiran,

keikhlasan, dan kesungguhan. Serta tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya,

dan sampai kepada kita selaku umatnya.

Karena hanya berkat rahmat, hidayah, dan ridho Allah SWT, penulis

mampu menyelesaikan skripsi ini walau dengan segala keterbatasan, yang telah

memberikan segala anugerah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan

penyusunan skripsi yang berjudul: “Analisis Perkembangan Retribusi Daerah

Pada Pemerintahan Kota Bandung (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan

Daerah Kota Bandung)”, ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat yang

diwajibkan dalam menempuh ujian sarjana Strata-1 pada Program Studi

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna,

mengingat keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan penulis baik
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dalam hal penyajian maupun penggunaan bahasa. 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. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, perkenankan

penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada :

1. Bapak Sendi Gusnandar Arnan, S.E., M.M., Ak., CA., selaku dosen

pembimbing yang dengan sabar telah memberikan waktu, tenaga, dan

pikirannya untuk memberikan pengetahuan, bimbingan, pengarahan, dan

saran selama penyusunan skripsi ini.

2. Para dosen penguji yaitu Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak. dan

Ibu Tetty Lasniroha Sarumpaet, S.E., M.Ak., Ak., C.A., yang telah

berkenan hadir dan menguji pada pelaksanaan ujian skripsi komprehensif

program studi akuntansi S-1.

3. Kedua orang tuaku tercinta terimakasih atas kasih sayang, doa, bimbingan,

dorongan, dan motivasi serta pengorbanannya yang tiada hentinya, baik

fisik maupun materi dan semuanya yang tak pernah bisa terbalas. Setiap

do’a yang kalian lantunkan adalah ketulusan yang tiada pernah ternilai

dengan apapun. Semoga Allah SWT selalu meridhoi setiap langkah kedua

orang tua penulis di dunia dan akhirat. Amin.

4. Bapak T. Ontowiryo Abdoelkadir, S.E., M.B.A., selaku Ketua Badan

Pengurus Yayasan Widyatama.

5. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak,. CA., selaku Rektor

Universitas Widyatama.
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6. Bapak Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak,. CA., selaku Wakil Rektor

Universitas Widyatama.

7. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan Kusumah, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

8. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., selaku Wakil Dekan Fakultas

Ekonomi Universitas Widyatama.

9. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

10. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas

Widyatama, yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan bekal

ilmu pengetahuan kepada penulis.

11. Adik-adikku Irma Rizkia dan Fahira Nazwa Syauqia terimakasih sudah

memberikan motivasi, inspirasi dan juga semangat didalam segala kondisi.

12. Sahabat terbaik penulis, Geowana Yuka Purmana, Teh Lindi, Eka

Nurkomara, Kang Alif, Teh Uzya, Teh Fetri, Teh Riksa, terimakasih sudah

menemani penulis dan atas semua motivasi yang telah kalian berikan.

13. Sahabat seperjuangan  2011 khususnya Moch. Rangga.B.M, Ayu Indriana,

Kinanti Meiga, Hana Riliya, Lia Rahmi, Poppy Yulianti, Restian Malik,

Fajrin Anshari, Teh Nino Yora, Yuniar Prihandini, Yasa Budiman, Siska

Kania, Yunita Dwi Cahyani, Rani Imansari, Nisa Juwita, dan semuanya

yang tidak dapat disebutkan satu per satu terimakasih sudah menjadi

bagian dari perjalanan penulis dan senantiasa menjadi pendengar, serta

pemberi masukan atas semua keluh kesah penulis.

14. Seluruh anak-anak Akuntansi 2011 yang tidak dapat disebutkan satu per

satu yang telah banyak memberikan pengalaman berharga dan juga ilmu-

ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

15. Seluruh teman-teman di Universitas Widyatama Bandung, khususnya

Jurusan Akuntansi S-1 Kelas G angkatan 2011 terima kasih telah

memberikan kenangan yang tidak terlupakan kepada penulis.

16. Keluarga besar Ikatan Akuntan Indonesia yang telah memberikan

pengalaman berorganisasi dan ilmu yang bermanfaat.
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17. Teman- teman brevet angkatan 98 terimakasih yang telah memberikan

kenangan tak terlupakan dalam belajar perpajakan bersama.

18. Seluruh senior yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada

penulis.

19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan

ini,  yang telah memberikan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan mendapat

balasan dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Amin. Akhir kata penulis mohon

maaf apabila terdapat kekurangan dalam penulisan dan penyajian skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi ini memberikan kontribusi yang positif serta, dapat

memberikan hal yang bermanfaat sebagaimana mestinya.

Bandung, 27 Februari 2015

Penulis,

Resa Rosalia


