
KATA PENGANTAR 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana 

Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2012”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan 

melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program 

Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

 Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, 

bimbingan, pengarahan, dan doa dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan 

ini dengan tulus ikhlas penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT yang memberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala 

hal serta selalu mendengar doa-doa penulis. Thanks Allah for all the things 

and gift You have given me.

2. Mamah dan Bapak, terima kasih atas tiada habisnya dukungan, kasih 

sayang, perhatian, dan pengorbanan yang mamah dan bapak berikan buat 

teteh. You both are the best parents in the world, I will always do my best 

for make you happy. I love you mah, pak.  

3. For my lovely sisters Dini Destiani and Alya Putri Nashira. Meskipun 

kalian kadang menyebalkan, tapi terima kasih ade sama dede selalu 

menjadi penghibur, pendukung, dan penyemangat disaat teteh butuhkan. 



Kalian harus selalu lakukan yang terbaik kapanpun dan dimanapun ya, 

teteh sayang ade & dede.  

4. Untuk Alm. Kakekku tercinta, terima kasih ya kek selalu mendoakan dan 

mendukung resty, kakek adalah kakek terbaik untuk para cucu-cucu 

kakek. We will always pray for you, kek. 

5. For my lovely cousin Mba Uwie, terima kasih atas doa dan dukungannya 

dengan kata mujarab “where there is a will there is a way”, it works for 

me, hehe.  

6. Untuk seluruh keluarga besarku Bude, Pakde, Mba End, Bule, Pakle, Arif, 

Ilham, Revan, Nci, Rindi, Cheryl, dan masih banyak lagi yang tidak bisa 

penulis sebutkan satu per satu, Resty ucapkan terima kasih banyak atas 

doa, dukungan, dan semangat yang telah diberikan. 

7. Dengan segala hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada Yth. 

Bapak Endang Darmawan, S.E., M. Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing, 

yang telah banyak meluangkan waktu untuk senantiasa membimbing, 

mengarahkan, serta memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi 

ini dengan baik dan lancar. 

8. Bapak Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak. dan Bapak Muhamad Alan 

Jayaatmaja, H., S.E., M.M., Ak. selaku dosen penguji.

9. Ibu Dr. Silviana, S.E., M.Si., Ak. sekalu dosen wali penulis. 

10. Yth. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 



11. Yth. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

12. Yth. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

13. Yth. Ibu Intan Oviantari, S.E., AK., M.S., Ak. selaku Sekretaris Program 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

14. Seluruh Dosen Universitas Widyatama yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu. Terima kasih untuk ilmu dan nasihat yang telah diberikan. 

15. Terima kasih untuk Pers Kampus Mahasiswa (PKM) sEntra Universitas 

Widyatama, tempat dimana orang-orang hebat, tempat untuk mencari 

pengalaman, tempat untuk mencari teman, tempat untuk mencari dan 

berbagi ilmu, tempat untuk bercanda tawa. 

16. Terima Kasih untuk keluarga besar PKM sEntra Utama, khususnya 

angkatan Air, Pilar, Sansevier, Titanium, 9 Bintang, Akar, dll. Kalian 

adalah orang-orang hebat, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang 

telah kalian bagi kepada penulis. 

17. For my lovely best friend Putri Menes Aprilian Suci, makasih buat doa, 

dukungan, dan semangatnya ya! Haha, Melisa Wisni, Annisa Intan, 

Raynaldo F, Irdam, Ossie Rizki, makasih selalu menjadi bagian dari cerita 

selama masa kuliah, makasih atas canda tawa, dan kegilaan selama ini, 

buat Jeje, Ida, Dina, Wulan, Tsana, Ami, Tasya, Lutfi, dan semua teman 

seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, sukses selalu 

buat kalian semua ya!. 



18. Kepada seluruh staf Universitas Widyatama, penulis mengucapkan terima 

kasih. 

19. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, 

penulis ucapkan banyak terima kasih. 

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi 

penulis sendiri dan kepada para pembaca pada umumnya, serta seluruh rekan-

rekan yang hendak melakukan penelitian sejenis. 

      Bandung,  20 Juni 2014 

         Penulis 


