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Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT

yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Ny4 serta

dengan bimbingan-Nya pulalah penulis dapat menyelesaikan tesis

ini. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada

junjungan ummat manusia, teladan yang paling sempurna'

penutup para nabi Rasulullah Muhammad SAW, serta keluarga

para sahabat dan pengikutnya hingga yaumul akhir.

Alhamdulillahirobbil' alamiin, penulis panj atkan karena hanya

dengan rahmat dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis

ini yang berjudul "Analisis Faktor Faktor yang

Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Penelitian

Pada Kota Bandar Lampung Tahun 2009 - 2013)". Tesis ini

penulis buat sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister

manajemen pada program studi Manajemen Universitas

Widyatama.

Sebagai bentuk r€Na syukur dan terima kasih, penulis

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh

pihak yang memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis

selama mengerjakan tesis ini, ditujukan kepada:
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I. Ibu Hj. Dyah Kusumastuti, Dr., Ir', M.Sc sebagai Direktur

Sekolah Paasca Sarj ana Univers itas Widyatama.

Bapak Sunardi Sembiring Brahmana S.E., M'T., Ph'D

sebagai Ketua Program MM Universitas Widyatama.

Bapak Supardi, DR., S.E., M.M selaku pembimbing 1, atas

semua saran serta nasehat ditengah kesibukan beliau yang

sangat padat. Penulis mengucapkan terimakasih yang

sebanyak-banyaknya dan mohon maaf apabila terdapat

kesalahan.

Ibu Diana Sari, DR., S.8., M.SI., AK., Q.I.A., CA selaku

pembimbing 2, at:s semua saran serta nasehat ditengah

kesibukan beliau yang sangat padat. Penulis mengucapkan

terimakasih yang sebanyak-banyaknya dan mohon maaf

apabila terdapat kesalahan.

Ibu Dr. Veronica Christina, S.E., M.Si., Ak', CA. selaku

penguji pada sidang tesis yang telah memberikan saran dan

membantu penulis untuk memperbaiki isi dari tesis.

Bapak H. Widjaja Priharijanto dan Ibu Hj. Siti Mukhayah,

yang senantiasa dengan sabar merawat penulis semenjak

dalam kandung{ur hingga dewasa, selalu memberikan saran

dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.

Kakak Anggi Satriadi, S.T., dan adik Inggit Anggraina Sari,

A.md yang selalu memberikan semangatnya dalam

menyelesaikan tesis ini.

4.

5.

6.

7.

vlil



8. Seluruh dosen dan civitas akademika Program Studi Magister

Manajemen Universitas Widyatama yang telah memberikan

ilmu dan bantuan Yang bermanfaat.

g. Seluruh Pimpinan, seluruh Staff serta Pegawai Kantor Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung yang telah

membantu penulis dalam pelaksanaan penulisan tesis ini'

10. Seluruh Pimpinan, seluruh Staffserta Pegawai Kantor Badan

Pusat Statistik Provinsi Lampung yang telah membantu

penulis dalam pelaksanaan penulisan tesis ini.

11. Teman-teman Program Studi Magister Manaiemen

Universitas Widyatama khususnya kelas Regular B 2014

angkatan 43 yang telah memberikan motivasi yang sangat

berarti bagi penulis.

12. Semua pihak dengan tidak mengurangi rasa hormat tidak

dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan

dukungan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.

Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari masih banyak

kekurangan karena keterbatasan ilmu yang dimiliki. Untuk itu

penulis sangat membuka diri dalam menerima segala kritik dan

saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk

kesempumaan tulisan ini sehingga lebih baik dikemudian hari'

Kritik beserta saran dapat ditujukan ke email

dwi.anggraeni.saputri@gmail.com.
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Sebagai penutup, penulis mohon maaf atas segala kesalahan

yang penulis lakukan selama menyelesaikan tesis ini' Semoga

tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca'

Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh'

Bandung,3l Maret2016

Dwi Anggraeni SaPutri




