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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik 

dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “ANALISIS PENGARUH 

PENGELOLAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENINGKATAN 

PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus pada Dinas Pelayanan Pajak 

Kota Bandung)”  dapat diselesaikan dengan baik. 

Adapun maksud dari penulisan skripsi adalah untuk memenuhi dan melengkapi 

salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi 

pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Penulis menyadari bahwa dalam 

proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, 

bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga 

kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terkasih dan yang terhormat :  

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karuniaNya yang 

begitu besar kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penelitian ini hingga selesai.  

2. Kedua orang tua tercinta Ibu Iis Haryani dan Bapak R. Sabar Santana, 

terimakasih atas kasih sayang, bantuan dorongan dan nasehat serta doa yang 
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tak henti-hentinya dipanjatkan untuk kelancaran penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini.  

3. Adik tercinta Hanna Tsaniya dan Siti Maryam yang telah menjadi 

penyemangat bagi penulis agar selalu bersemangat dalam pembuatan skripsi 

ini.  

4. Bapak Mochamad Kohar Mudzakar, S.E., M.Si., CTA., sekalu dosen 

pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya untuk 

membimbing penulis serta tanpa lelah terus memberikan masukan dan 

arahan serta semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini 

sehingga dapat diselesaikan dengan baik.  

5. Bapak Yoga Tantular Rachman,  S.E., M.Si., CTA., selaku dosen wali 

penulis selama penulis menuntut ilmu di Universitas Widyatama.  

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

Universitas Widyatama. 

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

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak.. selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

9. Bapak Remon Gunanta, S.Pd., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi S1 Universitas Widyatama. 
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10. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Program Studi 

Akuntansi Universitas Widyatama, yang telah membimbing, mendidik, dan 

memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis. 

11. Ibu Tati, Ibu Yanti, Ibu Susan dari pihak Dinas Pelayanan Pajak Kota 

Bandung yang telah banyak membantu dalam penyebaran kuesioner serta 

pengumpulan informasi, walaupun proses yang dilewati sulit tetapi tetap 

sabar membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

12. Seluruh keluarga besar dari pihak Ayah dan Ibu yang selalu memberikan 

doa dan dukungannya yang sangat berarti bagi penulis. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengalaman dan 

pengetahuan 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. 
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