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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirahmaanirrahiim, 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT, karena atas semua rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan 

skripsi. Kepada kedua orang tua yang telah rela membesarkan, mendidik, 

melindungi dan mendukung penulis. Semoga semua ini dapat membayar setiap 

tetes keringat dan lelah, juga menjadi awal untuk dapat membanggakan mereka, 

serta nenek dan kedua kakak yang selalu mendukung penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan”. 

Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian 

Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

 Banyak kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi selama penyusunan 

skripsi ini, akan tetapi berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai 

pihak, maka skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana adanya. Pada kesempatan 

ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang 

telah memberikan dukungan baik dalam segi moril maupun materil dari awal 

sampai akhir penyusunan skripsi ini. 

 Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ingin penulis sampaikan 

kepada yang terhormat : 
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1. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing dan juga Ketua 

Program Studi Akuntansi S-1 Universitas Widyatama yang telah memberikan 

bimbingan, pengarahan, dan waktu yang sangat berharga kepada penulis 

dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

2. Bapak H. Kamaludin Subha.,S.E.,M.M dan Bapak Sendi Gusnandar Arnan, 

S.E.,M.M.,Ak.,CA Selaku dosen penguji. 

3. Bapak T. Ontowiryo Abdoelkadir, S.E.,M.B.A Selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Widyatama. 

4.  Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

5. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan K, S.E., M.Si., Ak., CA.,  selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.  

6. Seluruh Dosen, Staf Akademis, Staf Kemahasiswaan, dan Staf Perpustakaan 

Universitas Widyatama yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik 

kepada penulis selama penulis menjalani pendidikan di Universitas 

Widyatama.  

7. Ir. Cecep Surachman, M.Si., (Uwa Encep) yang sangat banyak membantu 

serta meluangkan waktu untuk penulis dalam membimbing dan mengarahkan 

dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan 

berkah dan membalas semua kebaikan Uwa Encep. Amin. 

8. Seluruh pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat 

Pemerintahan Kota Bandung yang telah membantu penulis dalam hal 
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perizinan sewaktu studi kasus sehingga dapat memperlancar penyusunan 

skripsi ini.  

9. Bapak Adam selaku pegawai DPRD Bagian Keuangan yang telah membantu 

penulis dalam hal penyebaran kuesioner sehingga penulis dapat memperoleh 

data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi ini. 

10. Sony Pradipta yang bukan hanya sekedar menjadi seorang pacar tetapi 

sebagai kakak, teman dan sahabat yang telah menemani baik suka maupun 

duka. terima kasih buat waktu, dukukangan dan nasihat yang diberikan 

selama ini, terima kasih juga telah menjadi orang yang sangat sabar dan tidak 

pernah mengeluh sehingga menjadi penyemangat buat saya dalam 

menghadapi hal apapun. 

11. Sahabat semasa SMP sampai sekarang Dona Sita Ambarsari, terima kasih 

untuk menjadi sahabat tempat berkeluh kesah dari dulu sampai sekarang,dari 

SMP di Bogor sampai Kuliah di Bandung Bersama-sama terus, semoga kita 

sama-sama sukses dan persahabatan kita sampai selamanya. 

12. Prameswari Handayani, Ari Astarina dan Farha Fibula, sahabat tercinta dari 

SMA. Terima kasih telah menjadi tempat bersenang-senang yang 

menyenangkan, berbagi senang maupun duka dan mengajarkan banyak sekali 

pelajaran berharga tentang arti persahabatan.  

13. Hilda Ayu Ramadhani Putri, Erita Eprilianti, Tiara Irma, Rizka Mutiara Putri, 

dan Natatsa Dai Putri,terima kasih untuk menjadi teman ngegosip, jalan-

jalan,wisata kuliner dan menjadi teman bersenang-senang. 
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14. Hani Aprila, Silvia Septiani Suhendar, dan Nadya Indri Pramesti, teman 

paling dekat selama menjalani kuliah di Universitas Widyatama ini, semoga 

kita bisa menjadi orang yang sukses dikemudian hari. 

15. Teman-Teman English Club (EC), terima kasih telah menjadi keluarga kedua 

di universitas widyatama, semoga tetep kompak dan solid, khususnya buat 

Putri, Dora, Indi, Riska, Azis terima kasih telah menjadi teman bercerita 

selama ini. 

16. Maribeth kusuma, Defri Akbar, Galih Raspati, dan Rasna teman seperjuangan 

selama bimbingan. 

17. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu, terima kasih 

atas dukungannya hingga selesainya skripsi ini. 

 Dengan rasa terima kasih dan doa yang dapat penulis panjatkan, semoga 

Allah SWT membalas segala kebaikan dan melimpahkan rahmat kepada semua 

pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi selama ini.  

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dalam 

kajian maupun penyajiannya mengingat keterbatasan pengetahuan dan 

pengalaman penulis, tetapi penulis berusaha untuk memberikan yang terbaik. 

Akhir kata,  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Bandung, 16 Maret 2015 

Penulis, 

 

Dita Tria Anandita 


