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SANWACANA 
 

 

Assalamualaikum Wr.Wb 

 

Alhamdulilah segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat 

dan karunianya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang 

merupakan syarat untuk mencapai gelar sarjana Ekonomi. 

 

Skripsi ini yang berjudul “Analisis Potensi dan Kontribusi PKB dan BBN-KB 

Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar 

Lampung Tahun 2007-2011” 

 

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, baik 

bimbingan, maupun saran dan kritik dari berbagai pihak dan sebagairasa syukur 

perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya  

kepada : 

 

1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 

2. Bapak Muhammad Husaini, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi 

Pembanguan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 

3. Ibu Asih Murwiati, S.E., M.E selaku Seketaris Jurusan Ekonomi 

Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 

4. Bapak MA. Irsan Dalimunthe, S.E selaku Pembimbing Utama, yang telah 

banyak memberikan bimbingan, pengarahan, masukan serta waktu luang 

dan pikiran di dalam membimbing dan mengarahkan penyusunan materi 

skripsi demi kesempurnaan skripsi ini. 
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5. Bapak Yournie Atmadja, S.E,. M.Si selaku pembahas dan penguji yang 

telah banyak memberikan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi 

ini. 

6. Ibu Ida Budiarty Da., S.E.,M.Si. selaku Pembimbing Akademik yang telah 

banyak membantu selama kuliah di Jurusan Ekonomi Pembangunan dan 

telah meluangkan waktunya memberikan tanda tangan. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak 

memberikan bekal Ilmu Pengetahuan dengan segala ketulusannya. 

8. Seluruh Staf dan Karyawan di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Lampung, Ibu Mardiana, S.Pd, Bang Herman, Mas Kuswara, 

dan lain-lain yang tak bisa disebutkan satu persatu, telah banyak 

membantu penulis. 

9. Seluruh Pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung dan 

DISPENDA Provinsi Lampung dan Dinas Pendapatan Daerah 

(DISPENDA) Kota Bandar Lampung dan Kantor Bersama SAMSAT 

Rajabasa yang telah melayani keperluan data penulis dengan senyum dan 

keramah-tamahan. 

10. Untuk kedua orangtuaku, Mama dan Papa, terimakasih telah banyak 

membantu dalam memberikan semangat Franki dalam menyelesaikan 

skripsi ini. Kesabaran Mama dan Papa akan berbuah keberhasilan untuk 

Franki, kasih dan sayang mama dan papa yang tak terhingga sehingga 

menjadikan Franki bisa menjadi pribadi yang sabar. Perjuangan dan jerih 

payah Mama dan Papa yang tak bisa Franki untuk membalasnya, baik itu 

pengorbanan, serta Do’a setiap hari sehingga bisa menjadi seorang Sarjana 

Ekonomi. Terima Kasih Ma..Pa.. atas semua yang sudah mama dan papa 

berikan untuk Franki, hanya karya kecil ini yang bisa Franki 

persembahkan ke mama dan papa. Franki sayang mama dan papa. 

11. Untuk m’a ku Vera Anggraini, franki mengucapkan terimakasih banyak 

telah membantu selama ini baik itu dengan materi maupun semangat 

motivasi untuk franki dari awal kuliah sampai selesainya skripsi ini. 

12. Untuk kakakku Very Ady Sadewo, terimakasih sudah menemani hari-hari 

franki selama ini dan memberikan motivasi sampai selesainya skripsi ini.  
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13. Untuk adikku Fenni Mandasari, terimakasih untuk saran yang membangun 

sampai selesainya skripsi kk ini. 

14. Terimakasih untuk teman-teman di fakultas ekonomi dan bisnis yang tak 

bisa penulis sebutkan satu-persatu. 

15. Untuk Almamater Universitas Lampung tercinta yang telah 

mendewasakan baik dalam berfikir maupun dalam bertindak. 

 

Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT membalas budi baik 

bapak/ibu dan rekan-rekan semua. Penulis menyadari sepenuhnya skripsi ini 

kurang dari kesempurnaan, hal ini karena kehilafan, keterbatasan dan 

kemampuan penulis. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat 

berguna dan bermanfaat untuk kita semua. 

 

Wassalamualaikum.Wr.Wb 

 

 

Bandar Lampung, 07-Mei-2013 

Penulis, 

 

 

Franki Jadmiko 


