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proses penyusunan skripsi ini. Penulis haturkan permohonan maaf untuk 

setiap kesalahan penulis selama ini. 



4. Bapak Nana Mulyana S.IP., M.Si., selaku Penguji Utama, terimakasih 

untuk kesediaanya meluangkan waktu dan pemikiran, masukan serta saran. 

Penulis haturkan permohonan maaf atas kesalahan penulis selama ini. 

5. Bapak Yudi Asmara, selaku Kasubbag Perencanaan dan Program Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro, terimakasih telah 

meluangkan waktunya dan membagikan pengalamannya dan membagikan 

dokumen dokumen tentang retribusi terminal kepada saya. 

6. Bapak Rizal Pahrowi S.E, selaku Kepala UPT Terminal Mulyojati, 

terimakasih atas kesediaanya meluangkan waktu untuk berbagi informasi 

seputar retribusi terminal di mulyojati. 

7. Bapak Abdul Somad S.Pd, selaku Kepala UPT Terminal Kota Metro, 

terimakasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk wawancara 

seputar pemungutan retribusi terminal di Kota Metro. 

8. Yang tercinta Papa dan Mama, Kakak-kakakku, serta adik adikku yang 

senantiasa mendoakan, memotivasi serta selalu setia menantikan 

keberhasilan penulis. 

9. Teman seperjuangan dalam suka dan duka Sigit Prasetyo, Fauzi Hasyim, 

Asido Dionisius Situmorang. Amd terimakasih atas dukungan dan 

semangatnya yang sudah diberikan selama ini, kalian pasti bisa dan 

semoga cepat menyusul. 

10. Temen-teman seperjuangan ANTI MAPIA, terimakasih untuk 

kekerabatannya selama ini dan tetap semangat kawan. 

11. Buat teman teman di Unila dan yang lain, Adrian, Mario, Wahyu, Fadel, 

Pandu, terima kasih atas semuanya yang kalian berikan untuk saya. 



12. Buat teman teman KKN saya, Eri, Tika, Memeng, Gusti, Deka, Rika, 

Ajeng, Gunawan, Vaolina, terimakasih atas pengalaman luar biasa yang 

kalian berikan kepada saya, tetep kompak selalu ya . 

13. Videlia Mei Christiani Panjaitan, yang selalu kasih dukungan buat saya 
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