
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Bismillahirrahmanirrahim, 

  Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia 

dan kasih sayang-Nya yang telah memberikan kekuatan sehingga dengan segenap 

kesungguhan dan kemampuan, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 

dengan judul: “Pengaruh Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Asli 

Daerah terhadap Realisasi Pertanggungjawaban Pendapatan Asli Daerah 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.. Skripsi ini merupakan 

salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang Sarjana Ekonomi Program Studi 

Akuntansi pada Universitas Widyatama. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa apa yang 

dikemukakan di sini masih jauh dari sempurna mengingat keterbatasan 

pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun demikian inilah yang terbaik yang 

penulis lakukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Oleh 

karena itu semua masukan, kritik, dan saran yang sifatnya membangun sangat 

penulis harapkan bagi penyempurnaan skripsi ini. 

Selama persiapan, penyusunan, sampai dengan penyelesaian skripsi ini 

penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dan dorongan yang sangat 

berarti dari berbagai pihak, karenanya pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan terima kasih yang begitu besar kepada: 

1. Allah SWT, yang selalu memberikan limpahan rahmat, hidayah dan ampunan 

kepada hamba-Nya, karena petunjuk dan bantuanMu hamba dapat 

menyelesaikan skrpsi ini. 

2. Papah dan Mamih tercinta atas semua doa, kasih sayang, perhatian, dorongan, 

nasehat, kesabaran serta semangatnya yang tiada batas sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan. Maaf telat pah mih. 

3. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing yang 

telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran di tengah kesibukannya untuk 

memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 



 

4. Ema yang tiada hentinya selalu memberikan doa dan semangatnya, Bi Euis 

dan Mang Maman, ‘Te Inar dan Mang Beben, Bi Susi dan Mang Nana. 

5. Kakak-kakakku, A Reza, Teh Ine dan A Yusup atas segala kasih sayang, 

perhatian dan semangatnya yang sangat berharga dan sangat berarti. 

6. Wini ‘adew’ Aryati, kita punya hal yang orang lain ga punya. Makasih ya buat 

doa, dukungan dan semua ‘bantuannya’ selama ini, enak juga punya wajah 

sama, banyak orang yang salah sangka, akhirnya bisa nyusul juga de. 

7. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah AK., M.S., Ak., selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Widyatama Bandung. 

8. Bapak Dr. H. Mame S. Soetoko, Ir., DEA, selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

9. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

10. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

11. Bapak Usman Sastradipraja, S.E., M.M., Ak., selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

12. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama khususnya Jurusan 

Akuntansi yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis. 

13. Seluruh staf administrasi dan karyawan Universitas Widyatama yang telah 

banyak membantu. 

14. Seluruh staff perpustakaan Universitas Widyatama yang telah banyak 

membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

15. Bapak Hendar sebagai Kepala bidang Pendapatan Dinas Keuangan Daerah 

Kabupaten Ciamis yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi 

ini. 

16. Bapak Saptari Tarsino yang telah membantu penulis dalam memberikan data-

data serta bimbingan dalam penulisan skripsi ini selama penulis melakukan 

penelitian. 

17. Seluruh staf dan pegawai Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis yang 

sangat membantu dalam penyusunan skrpsi ini. 



 

18. Sahabat-sahabat terbaikku Fitri “Pity”, Vilda, Neng Nolies, Chika dan a’Liyan 

atas dukungan dan doanya kepada penulis, kapan ya kita bisa ngumpul lagi. 

19. Sahabat-sahabat sejatiku Eful, Ridha, Eri, Yuli, Popi, Geb’s, Uba, Ume, Ufie, 

Apo, Intan (nuhun tan tos dianteur) dan Didin yang selalu memberikan 

dukungan dan semangatnya, makasih buat persahabatannya yang indah.. you 

are the best! 

20. Yetty yang selalu memberikan dukungan dan bantuannya, makasih banyak ya 

mba, kalau ga ada kamu skrpsi ini belum selesai. 

21. Seseorang yang udah nyempetin datang nengokin Wina lagi sidang,,makasih 

banget ya. 

22. M. Ariadie, makasih buat semua doa, dukungan serta semangatnya selama ini. 

23. Fre, Nova, Dian, Shela, Lina, Iea (akhirnya kita lulus juga), Dwi, Luri, Dian, 

Rani, Selvi, Fasya, Dewi, Tina, Novi, Rika, Ceu Ida, Desy, Rike, Dyah, Icha, 

Dhey, Bayu, Aad, Yogi, Komeng, Abang, Pungky, Gina, Hani, Anggi, Heni, 

Gita, Nana dan teman-teman di kelas B yang telah bersama mengarungi 

kehidupan di Widyatama. 

24. Semua teman-teman SD, SMP, SMA, Funkieh, eXFour, dan genk Heoz yang 

telah memberikan kenangan tersendiri pada penulis. 

25. Bi Iti, Bi Teti, dan Mang Eso yang telah memberikan semangat dan 

dukungannya. 

26. Rental Komputer Tomodachi, semoga tambah ramai, maju dan sukses 

selalu. Amin 

27. Keluarga besar yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini 

28. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang 

telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. 

 



 

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih 

yang tidak terhingga pada semua pihak yang terlibat dengan harapan semoga hasil 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT membalas 

amal perbuatan kita, Amin. 

 

 

Bandung, Desember 2007 

 Penulis,  

 

 

 (Wina Ariani) 


