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KATA PENGANTAR  

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Alhamdulillahi Rabbil’alamin. Puji dan syukur penulis panjatkan kepada 

Allah SWT, atas segalah rahmat dan karuniaNya yang memberikan kesehatan dan 

hikmat kepada penulis sehingga penyusunan skripsi dengan judul: “Pengaruh 

Partisipasi Penyusunan anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah 

Daerah Kota Bandung” dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu 

yang direncanakan. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk 

memenuhi ujian sidang Sarjana Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat 

keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan penulis baik dalam hal 

penyajian maupun pengguna bahasa. 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. 

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan dan rasa terima 

kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan berupa bimbingan, 

saran, semangat, serta dorongan dan doa yang sangat berarti kepada penulis baik 

selama kuliah maupun selama proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat 

terselesaikan, terutama kepada : 

1. Allah SWT yang telah melimpahkan kasih sayang, berkah, rahmat dan 

karunia-Nya yang begitu besar kepada penulis. 

2. Orang tua tercinta Papah dan Alm Mamah , adik Regita dan Regina yang 

selalu mendoakan tiada henti, memberikan motivasi, kasih sayang, dan 

dukungan moril maupun materil selama ini.   
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3. Ibu Dr. Silviana,S.E., M.Si., Ak. CA. selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan petunjuk, 

pengetahuan, bimbingan, dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini. 

4. Ibu R.Ait Noviani, Hj, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku penguji pada sidang 

skripsi. 

5. Bapak Dudi Abdul Hadi, H., S.E., M.Si., AK, CA  selaku penguji pada sidang 

skripsi 

6. Bpk T. Ontowiryo, S.E., MBA. selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan 

Widyatama. 

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

Widyatama. 

8. Bapak R. Wedi Rusmawan Kusumah, DR., M.Si., Ak.CA. selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

9. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak. CA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

10. Bapak Dudi Abdul Hadi, H., S.E., M.Si., AK, CA. selaku Dosen Wali penulis 

yang selalu memberikan bimbingan kepada peneliti selama melaksanakan 

perkuliahan. 

11. Seluruh Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan dan Staf Perpustakaan 

Universitas Widyatama yang telah memberikan pelayanan, bantuan dan 

jasanya kepada penulis selama penulis menjalani pendidikan di Universitas 

Widyatama. 

12. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas 

Widyatama, yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan bekal ilmu 

pengetahuan kepada penulis. 

13. Putri Ferisca yang setia menemani baik dalam suka maupun duka serta yang 

selalu mendoakan, memberi dukungan dan semangat untuk menyelesaikan 

skripsi ini.   

14. Teman – teman seperjuangan 2009, Devi Sugianto, Andri Supriatna, Mirda 

Triyadi, Yusuf Awaludin, Ari Pinandita, Angga Permana, Andhanty Syamsu, 

Adhitya Nurulwulan, Novita Rizki, Oki Pajar, Gilang Bagja, Hilda Haerani, 
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Dita Radityawati Sandhi Akbar,Azie Rachman, Edo Kaisar, Ilham Syahdan, 

Fauzihananto, Fauzan Octa, Roy Mulyawan. Terimakasih atas dukungannya 

selama ini. 

15. Teman-teman senat akuntansi 2009, Fanny, Arief, Novitha, Randy, Mario, 

Andy, Ihsan, Dedi, Eki, Ali, Ken, Arma, Rizki, Rizki P, Dena . terimaksih 

atas dukungannya selama ini. 

16. Seluruh anak-anak Akuntansi 2009 yang telah banyak memberikan 

pengalaman berharga dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penulis. 

17. Seluruh pihak yang terkait teman, sahabat, kerabat dan masih banyak lainnya 

baik dari kampus maupun luar kampus yang saya yakin tidak akan cukup jika 

saya sebutkan nama mereka satu persatu di halaman spesial ini, dan tanpa 

mengurangi rasa hormat saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 

atas kehangatan, canda, tawa, suka, duka selama ini. Semoga kita semua 

selalu dalam rahmat dan lindungan-Nya. 

 

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 

perbuatan kita, Amiin. 

 

       Bandung, Februari 2015 
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Randy Herinda Purnomo    


