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KATA PENGANTAR 

 

 Bismillahirrahmanirrahim,  

 Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas 

rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan 

judul “Kontribusi Pajak Sewa Menyewa/Kontrak Rumah Dan/Atau Bangunan 

erhadap Pendapatan Asli Daerah  (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kota Bandung)”. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan 

melengkapi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program 

Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

 Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan 

dan jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan 

kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, adanya kritik dan saran 

sangat diharapkan oleh penulis agar dalam penelitian lain yang penulis lakukan 

ada perbaikan kearah lebih baik. 

 Penyusunan skripsi ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk itu, 

selama penyusunan skripsi ini, baik dalam mengikuti kegiatan akademik maupun 

non-akademik di lingkungan Universitas Widyatama, banyak sekali pihak yang 

turut memberikan bantuan kepada penulis. Pada kesempatan ini, penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah 

memberikan bimbingan, motivasi, doa, serta semangat yang sangat berarti bagi 

penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

 Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada : 

1. Kedua orangtuaku tercinta, keluarga besar Bapak H. Drs. Tatang 

Koswara., MM dan Ibu Hj. Dra. Euis Duryatiningsih yang selama ini 

selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dorongan moril dan 

materiil yang sangat berarti bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

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

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. 

3. Ibu Prof. DR. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, SE., MSi., Ak., selaku 

Ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama. 
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4. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama Bandung.   

5. Bapak H. Supriyanto Ilyas, SE., MSi., Ak., selaku Pjs. Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Bapak Bachtiar Asikin, SE., MM., Ak., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Bapak R.Wedi Rusmawan K.S.,S.E.,M.Si., selaku Sekertaris Program 

Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Seluruh dosen dan staff pengajar Fakultas Ekomoni Universitas 

Widyatama, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu 

pengetahuan yang tidak ternilai harganya. 

9. Seluruh keluargaku tercinta, Vera, Vega, Abang, Bunda, Rani, Denisa, Siti 

Hasanah, Mba Mila,  dan ponakanku tercinta Nandith dan Nathan 

terimakasih atas segala bantuan, doa dan nasehatnya kepada penulis.   

10. Andri Naldi, terimakasih atas kesetiaannya membantu penulis memberikan 

semangat, dukungan  dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini.    

11. Sahabat-sahabat terdekatku, Iwa, Kei’z, Pipit, Ella, Uyuy, Ulie, Putri, 

Banie terimakasih atas bantuan, doa dan dukungannya. 

12. Terimakasih kepada Intan Megasari Anggadibya.,S.E., yang telah 

memberikan inspirasi dalam penyusunan skripsi ini. 

13. Terimakasih kepada Bapak Drs. H. Yossi Irianto Msi selaku kepala Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Bandung. 

14. Terimakasih kepada Ibu Dra. Lussi selaku pimpinan sub bagian pajak 

sewa menyewa/kontrak rumah dan/atau bangunan. 

15. Terimakasih kepada Bapak Drs. Moh.Fajar, Bapak Drs. Asep beserta  

seluruh staf Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yang meluangkan 

waktunya untuk membantu penulis dalam mengumpulkan data. 

16. Semua teman-teman jurusan Akuntansi angkatan 2002, yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu-persatu, yang telah banyak memberikan bantuan, 

doa dan semangatnya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
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Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-

Nya untuk membalas kebaikan dari semua pihak yang telah membantu penulis 

selama ini dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. 

 

Bandung, 16 Februari 2007 

 

 

                                                                             Penulis         


