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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirahmanirahim, 

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

kasih dan karunia yang diberikan-Nya yang telah memberikan kekuatan sehingga 

dengan segenap kesungguhan dan kemampuan, penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul, "Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi (Penelitian Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2008-2012)". Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh 

ujian sidang Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Universitas 

Widyatama. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena 

terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, namun penulis 

berusaha untuk mempersembahkan skripsi ini dengan sebaik-baiknya agar dapat 

memiliki manfaat bagi banyak pihak. Segala kritikan dan saran yang membangun 

dari berbagai pihak sebagai bahan koreksi dan bekal bagi penulis di masa yang 

akan datang. 

 Selama menyusun skripsi dan selama mengikuti perkuliahan, penulis 

mendapatkan berbagai dukungan, doa, bantuan, dan pengarahan dari berbagai 

pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

yang setulus-tulusnya kepada: 

   1. Kepada Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat, hidayah, 

kemudahan dan ampunan kepada hambanya, hanya kepadamu lah aku 

memohon dan meminta. 

   2. Orang tua dirumah papa yang selalu mendukung, memberikan motivasi baik 

moril dan materil serta memberikan doa yang begitu luar biasa, dan adik 

tersayang Dilla yang selalu memberi motivasi. 

   3. Ibu Shinta Dewi Herawati, S.E., M.M., AK., CA. Selaku pembimbing yang 

telah bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukan beliau, untuk 
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memberikan pengarahan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

    4. Bapak Sendi Gusnandar Arnan, S.E., M.M., Ak dan Bapak Endang 

Darmawan, S.E., M.Si., Ak selaku dosen penguji pada siding peneliti 

penulis. 

    5. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Rektor 

Universitas Widyatama. 

    6. Bapak Dr. Wedi Rusmawan Kusumah, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

    7. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Ketua Prodi Jurusan 

Akuntansi S1 Ekonomi Akuntansi S1 Universitas Widyatama.  

    8. Bapak Dr. Rachmat Hidayat., M.Pd. Selaku Dosen Wali. 

    9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang sudah 

banyak memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan. 

   10. Seluruh Staf dan Karyawan Administrasi serta perpustakaan Universitas 

Widyatama yang telah banyak memberikan bantuan pada penulis. 

   11. Terimakasih kepada Rizal Maolany, S.E yang selalu memberikan motivasi, 

menemani, mendoakan dengan tulus, selalu sabar mendengarkan dan 

menghadapi penulis dalam keadaan apapun. 

   12. Sahabat terbaik Indri Rizki Putri dan Endah Puji Rahayu yang selalu 

memberikan motivasi dan  menyemangati penulis, dan memberikan doa. 

   13. Terimakasih banyak Regina Rosmania, S.E teman seperjuangan yang selalu 

membantu, memberikan bantuan, motivasi dan doa kepada penulis hingga 

dapat menyelesikan skripsi ini. 

   14. Terimakasih untuk Crown Allstar tim tercinta sekaligus keluarga kedua bagi 

penulis yang sudah memberikan motivasi dan doannya. 

   15. Kepada Stencer adik didik cheerleaders, yang sempat ditinggal karna 

kesibukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, tetapi tetap memberikan 

doa dan motivasi untuk penulis. 

   16. Terimakasih juga untuk Rendi, Egi, Ayu, Khairiza, Danny, Wira, Kondang 

Dwi, Aldo, Anggita, Anna dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan 
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satu-satu, yang selalu membantu, memberikan motivasi dan mendoakan 

penulis agar cepat menyelesaikan skripsi ini.   

         Akhir kata semoga Allah SWT selalu melimpah rahmat dan karunia-Nya 

untuk membalas kebaikan dari semua yang telah membantu penulis dalam 

penyusunan skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat pada 

semua pihak. 

 

 

 

 

Bandung,    April 2015 

 

 

 

Ditta Agustina 

 


