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       Alhamdulillahirobbil‟alamin, segala puji penulis panjatkan yang sebesar-

besarnya kepada Allah SWT atas segala kemudahan yang diberikan dalam proses 

penyusunan skripsi “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan 

Kualifikasi Tenaga Akuntansi terhadap Transparansi dan Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Daerah” ini. Skripsi disusun untuk memenuhi syarat, 

guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Widyatama Bandung. 

       Terselesaikannya skripsi ini adalah berkat bantuan dari banyak pihak, 

sehingga pada kesempatan ini penulis ini mengucapkan terima kasih atas semua 

pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima 

kasih yang mendalam terutama buat kedua orang tua, Bapak Mohamad Taher dan 

Mama Sopiah Palallo yang selalu mendoakan dan selalu memberi nasehat dan 

dukungan, serta saudara-saudaraku kak yanti, kak ika, nenni dan choa, terima 

kasih sudah menjadi penyemangat dan memotivasi. Ucapan terima kasih yang tak 

terhingga juga diberikan kepada pihak-pihak lain, antara lain yang terhormat: 

1. Bpk Dr. H. Islahuzzaman, M.Si., Ak. Selaku Dekan Universitas 

Widyatama yang sekaligus merupakan Dosen Pembimbing penulis yang 

telah meluangkan waktu dan membimbing penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

2. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak. Selaku Ketua Prodi Akuntansi 

Universitas Widyatama. 



3. Ibu Intan Oktaviani, S.E., M.Ak., Ak. Selaku Sekretaris Prodi Universitas 

Widyatama. 

4. Segenap dosen dan staff pengajar di Universitas Widyatama yang telah 

memberikan banyak ilmu yang sangat berguna bagi penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Ibu Nani Dwiyani selaku Kapala SubBidang Kewaspadaan Nasional dan 

Ketahanan Sosial di Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan 

Pemberdayaan Masyarakat dan beberapa pegawai yang telah membantu 

penulis dalam mengurus surat ijin survey ke seluruh dinas di Kota 

Bandung. 

6. Ibu Epi, Bapak Dudi, Ibu Nenei, Bapak Aceng, Bapak Arifin, Ibu Meli, 

dan Bapak/Ibu yang lainnya diseluruh dinas di Kota Bandung yang telah 

membantu penulis dalam melakukan survey, menyebarkan kuisioner dan 

mengumpulan kembali kuisioner yang telah diisi. 

7. Teman-teman terdekatku di Bandung ataupun di Papua: cumel, marimar, 

leni, dhi-dhi, ramadhan, jay, ida, wati, faisal, dhita, ochep terima kasih 

untuk dukungannya selama ini. 

8. Teman-teman seperjuangan skripsi: dini, yulia, azita, rachma, raisya dan 

yang lain yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

9. Abang Fai, bang Ari, bang Irwan, terima kasih atas bantuan dan 

dukungannya.  



10. Terakhir buat semuanya yang tidak bisa disebutkan namanya satu-satu, 

terima kasih untuk dukungan dan partisipasinya. 

       Penulis sadar betul bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. 

Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan agar menjadi 

perbaikan dimasa depan. 

       Penulis berharap, skripsi ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan akuntansi dan juga bagi adik-adik seterusnya. 
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