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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 

 Dengan segala puji dan syukur peneliti panjatkan bagi Allah SWT, 

pemilik segala kesempurnaan dan pemelihara alam semesta ini, karena dengan 

kebesaran-Nya lah, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan 

mengambil judul “Analisis Pengaruh Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan 

(PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) 

Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung tahun 

2013-2018”. 

penulisan Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan 

dalam menempuh jenjang S-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis pada Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan Skripsi ini masih 

jauh untuk dikatakan sempurna baik dalam teknik penulisan maupun penyajian 

materi dan pembahasannya. Hal ini tidak lain karena keterbatasan pengetahuan 

kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Terimakasih kepada bapak 

Angky Febriansyah SE.,MM selaku dosen pembimbing yang telah banyak 

meluangkan waktu guna untuk membimbing, mengarahkan, dan memberi 

petunjuk yang sangat berharga demi selsainya penyusunan skripsi ini. Untuk itu, 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun sebagai upaya 

untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis.  

Dalam penyusunan dan penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, 

bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan 
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ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

yang terhormat : 

1. Assoc. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T selaku Rektor 

Universitas Komputer Indonesia. 

2. Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra., SE., M. Si selaku Wakil Rektor Bidang 

Akademik Universitas Komputer Indonesia.  

3. Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., Spec.Lic, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Komputer Indonesia. 

4. Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak.,Ak.,CA, selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia dan juga dosen 

wali AK-1. 

5. Dr. Ely Suhayati, SE., M.Si., Ak., CA dan Adi Rachmanto, S.Kom,. M.kom 

selaku penguji penulis yang telah berkenan memberikan waktu untuk 

menguji, koreksi, dan memberikan saran-saran. 

6. Seluruh Dosen/Staf pengajar di Univesitas Komputer Indonesia yang telah 

memberikan informasi yang penting. 

7. Untuk Bapak, Mamah, Teh Ica, The Fili, A eza, Naila, Om Ian dan 2 

Keponakan ku Arfan  dan Aira serta Keluarga yang selalu ada dan 

mendukung penulis dalam segala hal. 

8. Teruntuk Tiara terimakasi selalu mendukung penulis untuk selalu 

menyelsaikan skripsi ini. 



v 

 

9. Teruntuk Fenti, Amalia, Ghea, terimakasih sudah membantu penulis disaat 

sedang kesulitan dan selalu memberikan semangat untuk dapat menyelsaikan 

skripsi ini dengan baik dan benar serta tepat waktu. 

10. Teruntuk Egi, Ricky, Ridwan dan Kamil yang selalu berjuang untuk mencari 

tempat penelitian dan meminta data ke tempat penelitian. Dan selalu 

menghibur disaat sedang lelah dan bosan mengerjakan skripsi. 

11. Teruntuk anak-anak Kosan Ghibah yang selalu ada dan  membantu penulis. 

12. Teruntuk Teman-teman tercinta kelas AK-1 dan mahasiswa akuntansi 

angkatan 2015.  

13. Serta semua pihak yang telah banyak membantu selama ini. 

Akhir kata semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah 

membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini dan semoga dapat bermanfaat 

khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pihak yang memerlukan 

Aamiin. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. 

 

                                                                         Bandung, 3 Agustus 2019 

           Penulis 
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