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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “ANALISIS
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus pada 6 Desa di Kecamatan
Cilengkrang Kabupaten Bandung)”. Maksud penyusunan skripsi ini adalah
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Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Universitas Widyatama.
Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis susun masih jauh dari
sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan
penulis baik dalam hal penyajian maupun penggunaan bahasa. Namun demikian
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bermanfaat bagi semua pihak serta memberi kontribusi dalam perkembangan ilmu
ekonomi khususnya akuntansi yang semakin berkembang. Oleh karena itu, kritik
dan saran penulis harapkan bagi penyempurnaan skripsi ini.
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Haniefah Anggriyani
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