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KATA PENGANTAR 

 

 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Dengan rahmat Allah SWT, segala puji dan syukur penulis ucapkan 

kehadirat-Nya yang telah memberikan segala anugerah-Nya kepada penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “Pengaruh Pertumbuhan 

ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja 

Modal”. Maksud penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat 

dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Ekonomi Program Akuntansi pada 

Universitas Widyatama. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat 

keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan penulis baik dalam hal 

penyajian mampu pengguna bahasa. Namun demikian inilah yang terbaik yang 

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

karna 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. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang 

paling mendalam, penulis mengucapkan terimakasih yang begitu besar kepada: 



 iv 

1. kedua orang tua tercinta papah dan mamah yang selalu memberikan kasih 

sayang, nasehat, motivasi, mendoakan dengan tulus dan ikhlas serta 

memberikan semangat dan dukungan yang luar biasa baik moril maupun 

materil. 

2. Adik-adik tersayang Marissa Dwi Putri dan Sarah Nurfitri yang selalu 

mendoakan, memberikan dukungan baik moril maupun materil dan 

menjadi pemicu semangat bagi penulis untuk terus berusaha agar menjadi 

orang berhasil. 

3. Bapak Sendi Gusnandar Arnan, S.E., M.M,. AK., CA. selaku dosen 

pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk 

memberikan petunjuk, pengetahuan, bimbingan, dan pengarahan selama 

penyusunan skripsi. 

4. Terima Kasih untuk bapak Endang Darmawan, S.E., M.Si., Ak., dan ibu 

Dr. Evi Octavia, S.E., M.M., Ak., Ca., yang telah menjadi dosen penguji 

dalam sidang skipsi penulis. 

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

Pengurus Yayasan Widyatama. 

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

Universitas Widyatama. 

7. Bapak Dr. H. Nuryaman, S.E., Msi., Ak., CA. Selaku Wakil Rektor 

Universitas Widyatama. 

8. Bapak Dr. R. Wedi Rusman Kusumah, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 
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9. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak.,selaku Wakil Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

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

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

11. Seluruh Dosen dan staf Pengajar Fakultas Ekonomi Program Akuntansi 

Widyatama, yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan bekal 

ilmu pengetahuan kepada penulis. 

12. Terima Kasih buat Virsa Septian Seista selalu menemani, memberikan 

motivasi, memberikan semangat, mendoakan dan selalu menyayangi 

dengan penuh ketulusan, selalu sabar menghadapi penulis dalam keadaan 

apapun. 

13. Sahabat setia Arisa Prihantika, Annisa Erma Rossy dan Anny Eliza 

terikasih atas segala kebersamaan dan kenangan indah baik suka maupun 

duka selama ini, semoga persahabatan ini abadi. 

14. Sahabat seperjuangan, yang selalu memani, memberi bantuan, tawa, canda 

dan dukungan selama menyusun skripsi, Randy Herinda, Resa rosalina, 

Adhitya Nurulwulan, Andhanty Syamsu. 

15. Sahabat serta rekan Fadel Ramadhia, Seruni Ramadhanty, Yanuar Ilham, 

Edo Kaisar, Lambang Kumara, Prabowo, Aldy Ramadiansyah, Lazuardi 

Ilham yang tiada hentinya selalu memberikan semangat, motivasi, 

dukungan, mendoakan dan selalu mengingatkan untuk menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 
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16. Teman-teman jurusan Akuntansi angkatan 2009 Universitas Widyatama, 

yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang menemaniku selama 

menuntut ilmu. 

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan 

bantuan dalam proses penyelesaian 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 perbuatan kita, Amin 

 

Bandung, 20 April 2015 

Penulis 
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