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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu”alaikum Wr. Wb 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala 

nikmat, karunia, serta rahmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja 

Manajerial” dapat diselesaikan. 

Penulis pada dasarnya menyadari bahwa setiap diri manusia memiliki 

keterbatasan sehingga terdapat banyak kendala yang harus dihadapi dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Tetapi dengan adanya keterbatasan tersebut, penulis 

semakin menyadari bahwa Allah SWT tidak pernah terbatas dalam memberikan 

rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

Selama penyusunan skripsi ini, penulis juga merasakan banyak bantuan 

yang tidak terhingga yang berupa doa, motivasi, materi, semangat, bimbingan dan 

saran dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis dengan kerendahaan hati dan 

dengan ketulusan hati ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Allah SWT sumber segala kekuatan dan kemudahan yang telah memberikan 

rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sampai detik ini. 

2. Nabi besar kita Muhammad SAW yang selalu menjadi panutan dan inspirasi 

bagi setiap umatnya. 

3. Wawan Hermawan dan Euis Dahliany selaku orangtua tercinta yang selama 

ini memberikan nasihat, doa, dukungan, pengorbanan, dan kasih sayang yang 

tak akan tergantikan oleh apapun.  

4. Denden Deni Irwansyah dan Chrisdiana Permana Ardiawan selaku kakak 

kandung, Lanie Shobariah dan Rima Irianti selaku kakak ipar. Terimakasih 

banyak atas dukungan dan kasih sayang kalian selama ini. 
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5. Ibu Dr. Veronica Christina, S.E., M.Si., Ak., CA.  sebagai dosen pembimbing 

yang selama ini telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk 

memberikan petunjuk, pengetahuan, bimbingan, dan pengarahan selama 

penyusunan skripsi ini.. 

6. Bapak Toto Ontowiryo, S.E., MBA selaku Ketua Yayasan Widyatama. 

7. Ibu Prof. Dr. Davidescu Christiana V. M., M.A., selaku Plt. Rektor 

Universitas Widyatama. 

8. Bapak Dr. H. Islahhuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama 

9. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Program S1 Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

10. Ibu Intan Oviantari S.E., M.Si., Ak., selaku Sekretaris Program S1 Jurusan  

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.  

11. Seluruh staff Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang telah 

memberikan banyak ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan. 

12. Seluruh staff dan karyawan Universitas Widyatama yang telah memberikan 

bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan.  

13. Universitas Widyatama Bandung terimakasih telah sangat membantu penulis 

sebagai objek penelitian dan telah meluangkan waktunya bersedia mengisi 

kuesioner penelitian sehingga skripsi ini dapat terlaksana dengan baik. 

14. Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Nuryaman., S.E., M.Si., Ak. dan Ibu Dini 

Arwaty A, S.E., M.Si., Ak. Selaku penguji yang telah menyediakan waktunya. 

15. Keluarga besar Aditia Herian Purnama terima kasih atas kebaikannya selama 

ini dan Adit terima kasih atas segala perhatiannya kepada penulis. 

16. Sahabat dekat penulis dikala senang maupun sedih R.Yatni Septiani.   

17. Teman-teman seperjuangan selama menyusun skripsi Eva, Gevi, Ricky, 

Terima kasih buat inspirasi kalian selama ini.  

18. Teman-teman satu angkatan Akuntansi 2009 yang tidak dapat saya sebutkan 

satu per satu. Terima kasih atas dukungan dan pertemanan yang selama ini 

telah terjalin. 
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19. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 

yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak. 

 

 

Demikian yang dapat penulis sampaikan, besar harapan skripsi ini dapat 

bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran bagi setiap pembaca. Akhir kata, 

penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan 

kekurangan dalam skripsi ini. 

 

 

Bandung, Juni 2014 

            Penulis, 

 

 

             Aridayani Puspita Dewi 


