
KATA PENGANTAR 
 
Bismillahirrahmanirrahim, 

Assalamualaikum Wr.Wb 

 

Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin, hanya atas rahmat, karunia dan hidayah-

Nya, serta bantuan moril maupun materiil dari semua pihak, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Efektivitas Pelaksanaan 

Pemungutan Pajak Parkir Terhada Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor 

Pajak” sebagai salah satu syarat memenuhi ujian sidang Sarjana Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun 

penulis berusaha mempersembahkan skripsi ini dengan sebaik-baiknya agar dapat 

memiliki manfaat bagi banyak pihak. Segala kritikan dan saran yang membangun 

akan senantiasa penulis harapkan demi terciptanya skripsi yang sempurna. 

Berbagai hambatan yang penulis temui selama penyusunan skripsi ini 

menjadi pengalaman yang sangat berharga, yang akhirnya dapat penulis lalui 

karena adanya motivasi, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada 

kesempatan ini, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis 

mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Ayahanda dan ibunda tercinta yang telah memberikan seluruh kasih 

sayangnya, dukungan moril, spirit, materi dan doa yang tulus serta ikhlas 

kepada penulis. 

2. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak., selaku dosen pembimbing 

yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran dan pengarahan dalam 

memberikan bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik. 

3. Ibu Prof.Dr.Hj.Koesbandijah A.K., M.S. A.k., selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Widyatama. 

 



4. Bapak Dr. H. Mame S.Sutoko., Ir., DEA., selaku Rektor Universitas 

Widyatama 

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

Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Unversitas Widyatama. 

7. Bapak Usman Sastradipraja, S.E., M.M., Ak., selaku Sekretaris Program 

Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.  

8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi Widyatama yang selama ini telah 

membekali ilmu pengetahuan dan dispilin yang sangat berharga bagi 

penulis, serta segenap staff dan karyawan Universitas Widyatama yang 

selama ini telah menjalankan tugasya demi kelancaran proses belajar 

mengajar. 

9. Seluruh staf administrasi, staf perpustakaan, dan staf Puskom Universitas 

Widyatama yang telah banyak memberikan bantuan. 

10. Yang terhormat Bapak. Hamidi selaku Kepala Koordinator Pajak Parkir, 

Bapak. Ganda, beserta staf di DIPENDA kota Bandung. 

11. Kakak-kakaku tercinta A.Sepia, T.Susi, A.Deni, T.Indah, my LuvLy SiSteR 

Elly (Miz U) & ponakan ku teRsayang Sifa yang terus memberikan 

semangat dan doanya. 

12. Ghani terima kasih atas doa, serta dukungan semangat yang telah diberikan. 

13. Nova Linda Marisa (Opha) thanks buat persahabatannya dari jaman SMP 

sampai sekarang. 

14. Sahabat-sahabat tersayang Indri (ndi), Leti (Totoy), Rina (Inot), Indriani, 

Gilang, Reza (Thanks buat kosannya ☺),  Ayu, Syanti, Asti, uyan yang telah 

menemani penulis baik suka maupun duka serta memberikan dorongan dan 

bantuan dikala penulis membutuhkan, terimakasi atas perhatian dan 

persahabatan yang sangat menyenangkan. 

15. Sahabat-sahabat SMU ku, Alni (Cocomzt), Sutri, Astri, Nien, Tia, Nurul, 

Resti, Nandes, Ikeu, Devi (eotz), Itoh, Oky Elnarth Sadely (Thanx bwt 



Reza’nya yang  udah mau di repotin dan mau sabar bantuin aku), Dimas, 

Bei, Argo, Chilox makasih banyak buat persahabatanya. 

16. Rina, Desi, Bebz, Ari, Nita, Tia, Dani, Wisnu, Aji (Ojo), Irene, Detri, Dina, 

Citra, Ochi, T.susan, Cha-Cha, Panji, Riska (mba), Reni, Eka, Ayu, Mut, 

dan Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

 

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih 

yang tidak terhingga kepada semua pihak yang terlibat dengan suatu harapan 

semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah 

SWT membalas semua amal perbuatan kita. Amin. 

 

Wassalamualaikum Wr.Wb 

 

 

Bandung, November 2008 

Penulis, 

 

 

 

(Mira Sri Utami) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


