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 KATA PENGANTAR  

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

memberikan hidayah, kesempatan dan keselamatan dengan segala anugerah-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH 

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI, JUMLAH PENDUDUK DAN 

INFLASI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA 

TASIKMALAYA PERIODE TAHUN 2006-2018”. 

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas siliwangi Kota Tasikmalaya. 

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan 

dukungan, kerjasama, bimbingan, bantuan, dorongan dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu penulis hendak menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan 

yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Abdul Halim, dam Ibu Unung Mahmudah 

yang selama ini tidak pernah lelah membesarkan, mendidik dan telah 

memberikan dukungan baik mental maupun materil serta do’a dengan 

penuh kasih sayang dan penuh kesabaran sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir., M.S. selaku Rektor Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Dedi Kusmayadi, S.E, M.Si. Ak. CA., CPA. selaku 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 
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4. Bapak Dr. Apip Supriadi S.E., M.Si. selaku Dosen wali penulis. 

5. Bapak Dr. Ade Komaludin, S.E., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing I yang 

telah bersedia meluangkan waktu dalam membantu memberikan 

pengarahan dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam skripsi ini. 

6. Ibu Fatimah Zahra Nasution, S.E.I., M.A. selaku Dosen Pembimbing II 

yang telah bersedia meluangkan waktu dalam membantu memberikan 

bimbingan kepada penulis. 

7. Seluruh staf Sub Bagian Administrasi Pendidikan, karyawan serta seluruh 

dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya yang telah memberi sumbangan ilmu dan pelayanan pada 

penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Ekonomi Pembangunan. 

8. Teman-teman Jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2016 yang telah 

memberikan bantuan dan semangat bagi penulis dalam penyusunan skripsi 

ini. 

9. Keluarga Besar Yayasan Bina Insan Kamil yang telah memberikan do’a 

dan semangat bagi penulis. 

10. Teman-teman KKN06 Taruna Jaya 2019 terima kasih atas segala 

pengalaman serta semangatnya.  

11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah memberikan 

bantuan moril maupun materil dalam proses pemikiran dan penyusunan 

skripsi ini. 

Akhir kata penulis menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat 

kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat diterima 
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dengan baik dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang 

membutuhkannya. 

 

Tasikmalaya, 27 Februari 2020 

 

 

          Amin Muhsin 

          NPM. 163401023 

 

 

  


