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KATA PENGANTAR 

 

 

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih 

karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul 

“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap 

Alokasi Belanja Modal” dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum 

terhadap alokasi belanja modal, baik secara parsial maupun secara simultan. 

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan 

masih terdapat kekurangan. Segala kritik dan saran yang membangun akan penulis 

terima dengan hati yang terbuka sebagai bahan perbaikan dan untuk menambah 

wawasan penulis di masa yang akan datang. 

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis 

ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menyertai setiap langkah penulis. 

2. Ibu Yunita Christy, 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. 

3. Ibu Lidya Agustina, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Dosen Wali atas segala 

masukan dan arahan selama penulis berkuliah di Universitas Kristen 

Maranatha. 

4. Bapak Dr. Mathius Tandiontong, S.E., M.M., Ak., CA., selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. 

5. Ibu Dr. Ratna Widiastuti, M.T., dan Bapak Peter, S.E., M.T., selaku Wakil 

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. 

6. Ibu Elyzabet I. Marpaung,  S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Universitas Kristen Maranatha. 

7. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi yang telah mengajar dan 

memberikan berbagai ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama berkuliah 

di Universitas Kristen Maranatha. 

8. Kedua orang tua penulis, mama dan papa serta adik, yang telah memberi 

dorongan baik secara moral maupun materiil dan semangat, doa, cinta, serta 

kasih sayang kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

9. Teman seperjuangan dan sepermainan yaitu Dian Puspitasari, Glaycia 

Yolanda, D. Lia Amalia, dan Raissa Calysta yang selalu menemani, 

mendukung, dan memberikan motivasi selama berkuliah di Universitas 

Kristen Maranatha. 

10. Seluruh teman Program Studi Akuntansi angkatan 2012 yang telah berjuang 

bersama dan membantu penulis selama berkuliah di Universitas Kristen 

Maranatha. 

11. Teman SMA yaitu Ruth Sormin dan Stella Valencia yang selalu memberikan 

semangat, motivasi dan doa untuk kelancaran penulis dalam pelaksanaan 

penelitian ini. 



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

memberikan doa, motivasi dan telah membantu penulis dalam penyusunan 

tugas akhir ini. 

Akhir kata, semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih dan berkatNya 

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

Semoga tugas akhir ini dapat berguna dan memberi nilai tambah serta wacana 

baru bagi semua pihak yang membacanya. Tuhan memberkati. 
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