
KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum wr.wb. 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 

nikmat dan hidayah-Nya, serta shalawat dan salam penulis sampaikan senantiasa 

tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabat-

sahabatnya dan sampai kepada kita semua. Atas nikmat dan karunia-Nya penulis 

dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi 

Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota 

Bandung”. Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah 

satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

 Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini 

jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan kemampuan 

yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran masing sangat 

diharapkan oleh penulis dalam menyempurnakan penulisan ini. 

 Ucapan terima kasih yang sebenar-benarnya penulis sampaikan kepada: 

1. Allah SWT sumber segala kekuatan dan kemudahan yang telah memberikan 

rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sampai detik ini. 

2. Nabi besar kita Muhammad SAW yang selalu menjadi panutan dan inspirasi 

bagi setiap umatnya. 

3. Papa (Surachman) dan Mama (Euis) tersayang yang selama ini selalu 

mendo’akan, memberikan dukungan, kasih sayang, nasihat, fasilitas dan 

perhatian yang tak terhingga dan tak akan tergantikan oleh apapun, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya. Penulis  

mengucapkan banyak terimakasih atas doa, keringat dan air mata yang papa 

dan mama berikan. 

4. Ibu Diana Sari, S.E., M.Si., Ak., QIA. selaku Dosen Pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu dan pikiran serta memberikan bimbingan, 



pengarahan, dorongan dan masukan kepada penulis dam menyelesaikan 

skripsi ini. 

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.S., Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

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

Bandung. 

7. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., 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 Bandung. 

9. Bapak Nunung Badruzaman, Drs., MSPA., MBA., CAR., Ak., selaku dosen 

wali yang telah meluangkan waktu selama proses perwalian. 

10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang telah 

memberikan bekal pendidikan dan ilmu pengetahuan yang sangat berharga 

selama penulis menempuh kuliah di Universitas Widyatama. 

11. Seluruh Staf Administrasi dan Perpustakaan Universitas Widyatama. 

12. Seluruh pegawai DISPENDA Kota Bandung yang telah memberikan bantuan 

dalam penyediaan data penelitian. 

13. Kakak-kakakku tersayang (A Apet kakak pertama penulis yang sangat 

disegani sebagai kakak tertua, A Uus kakak kedua penulis yang sangat rajin 

antar jemput saat penulis kuliah, A Roni kakak ketiga penulis yang sangat 

dekat sebagai kakak terakhir , ayo selesaikan S2 nya) terimakasih atas 

doa,dukungan, kasih sayang yang selama ini. 

14. Keponakan-keponakanku (Mutia, Salsa, Amel, Sherin, Abil dan Aldy) yang 

selalu memberikan keceriaan, kebahagiaan dan kehangatan di sela-sela 

kepusingan penulis. 

15. Anggota Trio Linehard Maysa Hernawati dan Cucu Lisnawati yang selalu 

memberikan bantuan, dukungan, masukan serta selalu menemani penulis 

disaat suka maupun duka. Ayo Maysa segera menyusul. 



16. Rekan-rekan seperjuangan sewaktu bimbingan Windu, Icha, Riri, Laras. 

17. Para penghuni PANTAI ‘08 Garis Keras Loyalitas Tanpa Batas (Aris, Ajuy, 

Bang Sisko, Genta, Radhi, Vido, Ajie, Nanto, Ryan, Juned, Ahmad Fauji, 

Derry, Fusuy, Yudha, Obel, Handi, Iwan, Satrio, Imam, Kevin, Kurniawan, 

Awan, Adi, Opay, Handi, Afriansyah, Framedia, Willy, Agit, Ariza, Bebey, 

Pandu, Dedi)  atas kekompakannya, canda, tawa dan sejuta cerita yang telah 

kita lalui bersama-sama kalian memberikan saya merasa seperti dirumah . 

Selalu ingatlah kami  Trio Ladies Linehard. 

18. Anak-anak kelas J yang sudah lulus dan yang masih tersisa ayo nyusul yang 

lain. 

19. Teman-teman Seminar Perpajakan Semester Genap 2011-2012. 

20. Teman-teman bermain dari dulu SMP sampai sekarang Dona, Gina, Rizka. 

21. Teman-teman kampus yang dilanda kegalauan Nitta dan Anti segeralah 

normal jangan galau galau lagi. 

22. Para punggawa L.M Squad dan Initial L.M semoga ada regenerasi dan 

menjadi juara. 

23. Teman-teman EF yang sampai saat ini masih bekomunikasi dengan baik 

walaupun beda-beda universitas. Ayo segera selesaikan sarjana kalian . 

24. Rekan-rekan seperjuangan Akuntansi 2008. 

25. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 

membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

 

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

untuk membalas kebaikan dari semua pihak yang telah mendukung dan membantu 

penulis selama ini. Besar harapan bagi penulis bahwa skripsi ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi berbagai pihak. 

 

 

 



Wassalamualaikum wr.wb. 

 

Bandung, Februari 2013 

Penulis, 

 

 

                                                                               Reni suryani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


