
KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirahmaanirrahiim, 

Assalamualaikum Wr. Wb.  

 Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

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

berjudul “Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. 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 mestinya. 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 terimakasih yang sebesar-besarnya ingin penulis sampaikan kepada : 

1. Bapak Agus Wahyu dan Yayah Rokayah, kedua orang tua penulis yang telah 

membimbing dan tak lelah memberikan dukungan serta doa kepada penulis 

hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala 

kekurangan dan kelebihan nya. 



2. Ibu Dr. Silviana, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing yang telah 

memberikan waktu dan ilmu nya dalam membimbing dan mengarahkan penulis, 

serta selalu sabar  membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. 

3. Ibu Tetty Lasniroha, S.E., M.Ak., Ak., CA dan Bapak Endang Darmawan, S.E., 

M.Si., Ak selaku Dosen Penguji sidang komprehensif. 

4. Bapak T. Ontowiryo Abdoelkadir, S.E., M.B.A selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Widyatama. 

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

Widyatama. 

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

Ekonomi Universitas Widyatama.  

7. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi S-1 

Universitas Widyatama. 

8. 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.  

9. Seluruh pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan politik Pemerintahan Provinsi 

Jawa Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat 

Pemerintahan Kota Bandung, dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang telah memberikan pelayanan yang 

sangat baik sehubungan dengan penelitian ini. 



10. Bapak Dindin, Bapak Fadil dan seluruh staf di Biro Keuangan Provinsi Jawa 

Barat yang telah membantu penulis sewaktu studi kasus dan terima kasih banyak 

bimbingan yang diberikan sehingga memperlancar penyusunan skripsi ini.  

11. Bapak Dedi, Bu Anna dan seluruh staf di Dinas Pengelolaan Keuangan dan  Aset 

Daerah Kota Bandung yang telah membantu penulis sewaktu studi kasus dan 

terima kasih banyak bimbingan yang diberikan sehingga memperlancar 

penyusunan skripsi ini.  

12. Bapak Dudy, Bapak imam dan seluruh staf di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat yang telah membantu penulis 

sewaktu studi kasus dan terima kasih banyak bimbingan yang diberikan sehingga 

memperlancar penyusunan skripsi ini.  

13. Kakak penulis, Yayu Wahyuni Pujiastuty atas dukungan dan kasih sayangnya 

selama ini. 

14. Keluarga besar H. Uwas Waskar atas dukungan dan perhatiannya kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

15. Muhammad Imam Sofwan, yang telah menjadi teman berbagi dalam suka 

maupun duka, selalu mendukung dan memotivasi serta membantu penulis untuk 

memberi masukan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

16. Sahabat-sahabat penulis yaitu Rizky Andriani, Krisna Faza, Rendy, Dea Afriana, 

Fahla Amalina, Adi Ardhana, Nurul Fauziah, Ricky Ryan, Andhini Kartika, 



Norma Yaredeta dan Meitasari yang selalu memberikan semangat dan dukungan 

selama ini. 

17. Teman-teman satu dosen pembimbing, Verra Aprilia, Sony, Putri, Siska dan Desi 

atas kebersamaan, dukungan serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

18. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

 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,  

Wassalamualaikum Wr. Wb.  

Bandung, 02 Februari 2015 

Penulis, 

 

 

Santy Dwi Lestari 

 

 

 

 

 

 

 

 


