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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta’ala yang 

telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga penulis bisa 

menyelesaikan skripsi dengan tepat pada waktunya, yang berJudul “Analisis 

Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran, Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kota Malang”. 

Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk 

bisa menempuh ujian sarjana pada jurusan Manajemen di STIE MALANG 

KUCECWARA (dh/ABM). 

Di dalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat 

membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terima 

kasih sedalam-dalamnya kepada : 

 Bapak Drs. Bunyamin, MM., PhD selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi (STIE) Malangkuçeçwara Malang 

 Bapak Edy Sudiarto Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan 

banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi. 

 Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat 

bagi penulis. 

 Kedua Orang Tua saya, terima kasih atas dukungan secara materi dan 

morilnya beserta doa, kasih sayang semangat dan pengorbananya yang telah 

dilakukan, kasihmu tak pernah terbalaskan. 

 Risma Gurit Jinardia Kakak saya yang selalu membantu dan mendukung. 

 Niken Setia Pratiwi calon istri yang selalu hadir dikala suka dan duka dan 

selalu member dukungan yang sangat membantu. 

 Ricardo, Kriski Hermawan, Farid Nanda, Romadona, Dayat, Omin, Billy, 

Nita, Ria, Adik  saya di kampus tercinta terima kasih sebanyak-banyaknya 

karena telah ikut membantu dan mensupport saya dalam menyelesaikan 

skripsi saya.. 
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 Tejo Café terima kasih banyak karena juga ikut membantu meringankan 

beban mental dan  pikiran dengan coklat hangatmu, joshuamu,dan rokok 

eceranmu. 

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta Puji 
Syukur kepada Allah SWT, semoga diberikan balasan kebaikan kepada semuanya. 
Aamiin. 

Wasslamualaikum W.r. W.b. 

 

Malang, September 2017 
Penulis, 

 

Avvas Gurit Wirawan Timaranto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


