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KATA PENGANTAR 

 
  Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, limpahan 

kasih dan karunia yang diberikan-Nya yang telah memberikan kekuatan sehingga 

dengan segenap kesungguhan dan kemampuan, penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul, “Pengaruh Pertumbuhan Belanja Modal dan Fiscal 

Stress Terhadap Pertumbuhan Pajak Daerah (Penelitian Pada Kabupaten 

/Kota di Provinsi Jawa Barat)”.  

 Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi S1, Universitas Widyatama.  

 Selama menyusun skripsi ini, dan selama mengikuti perkuliahan, penulis 

mendapatkan berbagai dukungan, doa, bantuan, dan pengarahan dari berbagai 

pihak.  Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

yang setulus-tulusnya kepada : 

1. Ayah dan Ibu Tercinta, yang selalu mendukung, memberikan motivasi 

terbesar dalam hidup baik moril dan materil serta memberikan doa yang 

luar biasa dan tak pernah terhenti. 

2. Ibu Dr. Diana Sari, S.E., M.Si., Ak., QIA., selaku pembimbing yang telah 

bersedia dan meluangkan waktu di sela kesibukan beliau, untuk 

memberikan pengarahan dan petunjuk yang berharga kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

3. Bapak Mochamad Kohar Mudzakar, S.E., M.Si. dan Bapak Muhamad 

Alan Jayaatmaja, H., S.E., M.M., Ak., selaku dosen penguji sidang skripsi. 

4. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Prodi Jurusan Akuntansi 

S1 Ekonomi Akuntansi  S1 Universitas Widyatama. 

5. Ibu Intan Oviantari, S.E., M.S.Ak., Ak. selaku Sekretaris Prodi Jurusan 

Akuntansi S1 Universitas Widyatama. 

6. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, MS., Ak., selaku Pimpinan 

Badan Pengurus Yayasan Widyatama.  

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

8. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

9. Ibu Dr. Sugiartiningsih, S.E., M.Si., selaku Dosen Wali penulis yang 

selalu membantu untuk menyusun rencana perkuliahan setiap semester. 

10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang telah 

banyak mentransferkan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan. 

11. Kakak dan kedua Adik kandungku, Teh Ajeng, Dian, dan Zihan yang 

selalu memberi semangat dan dukungan serta bantuan yang luar biasa.  

12. A Mbleng yang selalu berusaha meluangkan waktunya untuk menemani 

maupun mengantarkan penulis dalam mencari berbagai sumber, 

memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis. 

13. Teman-Teman Tersayang : Elly, Florentina, Silvi, Alvioretta, dan Fitri. 

Terima kasih kalian udah menjadi teman seperjuangan terbaik yang selalu 

memberikan dukungan, doa, bimbingan, bantuan, serta tawa candanya dan 

hari-hari yang indah selama dalam perkuliahan ini. 

14. Semua Teman-Teman Jurusan Akuntansi Angkatan’09 yang pernah 

mendukung dan berkerja sama dengan penulis. 

15. Seluruh staf dan karyawan Badan Pusat Statistik (BPS) terutama untuk Ibu 

Heriyah yang telah memberikan data, arahan dan informasinya. 

16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan  satu per satu yang banyak 

memberikan dukungan dan bantuan untuk menyelesaikan Skripsi ini. 

Akhir kata semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya 

untuk membalas kebaikan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam 

penyusunan skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat pada 

semua pihak. 
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