
KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala 

nikmat dan rahmat-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada suri tauladan seluruh umat 

manusia, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya hingga akhir 

zaman. Dengan segala rahmat, pertolongan dan izin Allah SWT, akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana 

Alokai Umum (DAU) terhadap alokasi Belanja Modal”. Adapun tujuan dari penyusunan 

skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh Ujian 

Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.  

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak menemui hambatan yang dihadapi penulis, 

namun berkat saran, kritik, serta dorongan semangat dari banyak pihak yang membantu 

penyusunan skripsi ini, baik moril maupun materil, Alhamdulillah skripsi ini akhirnya dapat 

diselesaikan. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Sendi Gusnandar Arman, S.E., M.M., Ak, selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu dan pikiran, serta dengan sabar membimbing dan memberikan 

pengarahan kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini. 

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

3. Bapak Dr.R. Wedi Rusmawan Kusumah,M.Si.,Ak.,CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

4. Bapak Bachtiar Asikin, S.E.,M.M.,Ak., selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

5. Ibu Erly Sherlita, selaku Ketua Program Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

6. Bapak Remon Gunanta, S.Pd.,M.Si.,Ak., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi S-1 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.  



7. Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak, Ibu, kakak, dan adik-adik tercinta yang 

selalu memberikan dukungan, semangat, bantuan serta do’a. Keluarga yang selalu 

membantu baik moril maupun materil demi kelancaran penyelesaian skripsi ini dan demi 

keberhasilan penulis. 

8. Terima kasih kepada Agus Nugroho Saputra yang membantu dan memberikan semangat 

dalam penyelesaian skripsi ini.  

9. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi S-1 yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan 

kepada penulis selama perkuliahan. 

10. Seluruh staf dan karyawan Universitas Widyatama yang telah membantu kelancaran 

skripsi penulis selama ini. 

11. Rekan-rekan seperjuangan selama perkuliahan : Putri Pramudita, Sri Ayu Pujayanti, Rida 

Umami, dan rekan-rekan lainnya.  

12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih. 

 

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada semua pihak yang telah memberikan 

bantuannya kepada penulis. Amin. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, 

kritik serta saran dan perbaikan dari pembaca akan penulis terima. Akhir kata, penulis berharap 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Wassalamu’alaikum 

Wr.Wb. 

 

        Bandung, Juli 2014 
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