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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya, sehigga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: 

“Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Periode 2010 - 2014” dengan lancar. 

Dimana penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kontribusi dan 

keefektifan penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung selama tahun 2010 sampai 2014. 

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketiga pajak daerah 

tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung, baik secara parsial 

maupun secara simultan. 

Tentunya dalam proses penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari 

pengarahan serta bimbingan, bantuan, berkat semangat dan dukungan dari 

berbagai pihak, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan 

tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dalam hal ini secara khusus peneliti ingin 

menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Allah SWT yang telah melipahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga 

peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktu. 

2. Kedua Orangtua dan adik saya, Ayahanda Rustam E Rachman, Ibunda Lusi 

S, dan Gefrin N Rachman yang selalu memberikan doa, perhatian, 

dukungan, motivasi dan kasih sayang tulus, sehingga saya dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 

3. Ibu Yuliana Gunawan, S.E., M.Si, selaku selaku dosen pembimbing, yang 

telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing 

saya, serta telah memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan 

yang sangat berguna dalam penyusunan tugas akhir ini. 

4. Ibu Meythi, S.E., M.Si., Ak., CA, dan Ibu Oktavianti, S.E., M.S.Ak., CA, 

selaku Dosen Wali atas segala masukan dan arahan selama penulis berkuliah 

di Universitas Kristen Maranatha. 

5. Ibu Se Tin, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Kristen Maranatha. 

6. Ibu Hanny, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Universitas Kristen Maranatha. 

7. Ibu Lauw Tjun Tjun, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi Universitas Kristen Maranatha. 

8. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi yang telah mengajar dan memberikan 

berbagai ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama berkuliah di 

Universitas Kristen Maranatha. 

9. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang telah memberikan izin untuk 

melakukan penelitian disana. 

10. Teman seperjuangan dan sepermainan yaitu Dian Puspitasari, Ivena Jenie, 

D.Lia Amalia, yang selalu menemani, mendukung, dan memberikan 

motivasi selama berkuliah di Universitas Kristen Maranatha. 



 

 

11. Teman satu bimbingan yaitu Intan Putri, Gerry, Larissa Edeline, Dennis 

Julianto dan Tonny yang bersama-sama berjuang dalam  menyusun skripsi 

dan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. 

12. Monica, Novany Tan, dan Anastasia yang telah membantu penulis dalam 

menyusun skripsi ini. 

13. Seluruh teman Jurusan Akuntansi angkatan 2012 yang telah berjuang 

bersama dan membantu penulis selama berkuliah di Universitas Kristen 

Maranatha. 

14. Seluruh keluarga di Bandung dan di Gorontalo yang selalu mendukung, 

memotivasi, dan memberikan doa untuk kelancaran dan kesuksesan penulis 

selama berkuliah di Universitas Kristen Maranatha. 

15. Teman SMA yaitu Fety Luvia dan Fadila Tulaseket yang selalu memberikan 

semangat, motivasi dan doa untuk kelancaran penulis dalam pelaksanaan 

penelitian ini. 

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah 

memberikan doa, motivasi dan telah membantu penulis dalam penyusunan 

skripsi ini. 

Akhir kata, semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih dan rahmat-Nya 

kepada semua pihak atas kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. Semoga 

tugas akhir ini dapat berguna dan memberi nilai tambah serta wacana baru bagi 

semua pihak yang membacanya. 
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