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Kata Pengantar 

 Allhamdulillah, puji syukur atas segala Berkat dan Rahmat dari Allah SWT 

sehingga skripsi ini telah selesai ditulis dengan judul “Analisis Efektivitas dan 

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli 

Kota Malang”, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-

1).  

 Banyak pihak yang terkait dalam penyelesaian penelitian ini, memberikan 

dukungan, doa, dan semangat dalam menyelesaikan penelitian ini. Dalam kesempatan 

dengan seluruh hormat dan kerendahan hati sayang ingin mengucapkan Terimakasih 

banyak kepada : 

1. Allah SWT atas semua berkat dan rahmat-Nya serta kuasa-Nya maka 

sehingga skripsi ini telah selesai. 

2. Untuk dosen pembimbing Bapak Suggeng Hariadi, SE, MM, Ak, CA atas 

bantuannya yang membimbing saya dari awal penetapan judul sampai 

siding.  

3. Untuk seluruh dosen-dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuannya 

selama saya kuliah hingga selesai.  

4. Untuk pihak BPKAD dan BPPD untuk bantuannya dalam pelaksanaan 

penelitian ini  

5. Untuk kedua orang tua ku, untuk doa serta dukungan sampai kaka berhasil 

merampungkan penelitian ini. Tu iebesc mom-dad. Yang selalu kaka 

repotin karena selalu minta kiriman hehe. 

6. Untuk ketiga adekku, yang ngebantu ngasih semangat, dan mengingatkan 

kaka kalau keinginan kaka banyak, dan adek kaka pun banyak. hehe 

7. Untuk temen-temen se-kos (yun, sul, mba ris, sev, put, ipok, wida, div) 

seperjuangan, temen k-popku yg di Semarang, Jakarta dan yang dimedan 
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temen sepermainan ku dalam dunia FG, yang selalu support biar cepet 

lulus, cepet kerja, dan cepet meet up. haha 

8. Untuk Sohib-ku tersayang, twin beda hari si badai. Buat dea, hehe 

hountoni arigatou dea-chan semangat buat kuliah lagi, cepet nyusul gue 

dan anak anak lain yang udah pada selesai yah. Merci Shey,Mal,Nev 

untuk tiga semester yang sangat menyenangkan bersama kalian. Hehe 

9. Temen-temen seangkatan juga, yang gabisa disebutin satu satu, terimaksih 

untuk masa-masa jadi mahasiswanya serta semua pengalaman pahit 

maupun manis, kalian luar biasya.  

 

Saya sendiri menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Maka 

dari itu saya mohon maaf. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk penulis yaitu 

saya sendiri guna perbaikan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Semoga 

penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

 

 

 

 

Malang, Agustus 2017 

 

 

 

Bebby Nadya N 
NPK A.2013.1.32349 

 


