
iii

KATA PENGANTAR
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rahmat dan hidayat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir  yang
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Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pelayanan Pajak

Kota Bandung”.
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telah banyak membantu penulis selama proses perkuliahan.

8. Ibu Dr. Silviana, S.E., M.Si., Ak. CA. selaku dosen penguji yang telah

membantu penulis melewati ujian sidang.

9. Seluruh Staf Pengajar, Staf Administrasi, Staf perpustakaan dan seluruh

karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang telah memberikan

banyak ilmu dan pengetahuan selama penulis menjalani perkuliahan di

Universitas Widyatama.

10. Kepada adik-adikku Noviana, Dinda Ayu Lestari, Ratu Nur Anjani yang

selalu melengkapi dan memperkaya kehidupanku. Sukses selalu dan tetap

semangat dan terus belajar. Jangan pernah ragu untuk terus maju.

11. Keluarga besar yang selalu memberi dukungan dan motivasi serta do’a

dengan penuh ketulusan.

12. Kepada saudara Rizal Riswandi yang telah banyak memberikan bantuan,

semangat, kasih sayang, juga kesabaran untuk mendengarkan keluh kesah

penulis selama proses penyusunan Laporan Tugas Akhir.

13. Kepada teman-teman seperjuangan di akuntansi 2012, khususnya Rieska
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terimakasih atas semangat dan bantuannya selama ini.

14. Kepada teman-teman Akuntansi 2012 lainnya, terimakasih atas bantuan dan

semangatnya. Penulis akan sangat merindukan suasana kekita kumpul

bersama.

15. Kepada anak-anak kos rofina, Tri Lasmi Oktoviani, Dety Mawarsari, Puput
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Sudiana Dian, Bagus Idza Qodaryansyah dan Achmad Zaki Miftahudin,

terimakasih atas semangat dan bantuannya selama ini.

16. Ibu Teti dan Pak Sodik di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang telah

banyak membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang

diperlukan untuk proses penyusunan Laporan Tugas Akhir.

Akhirnya kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu

persatu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan yang diberikan.

Semoga Allah melimpahkan berkah dan  rahmat-Nya bagi bapak, ibu dan saudara/i

yang telah berbuat baik untuk saya.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini tidak lepas dari

kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis

mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan penulisan di masa

yang akan datang. Besar harapan penulis agar laporan tugas akhir ini dapat

memberikan manfaat bagi semua pihak.
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