
KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Dengan rahmat Allah SWT, segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya 

sehingga dengan segala daya upaya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul “Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah dan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi dan melengkapi salah 

satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Studi Akuntansi pada 

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Widyatama. 

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. 

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas 

dari adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu sudah 

sepantasnya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya tidak henti 

kepada penulis. 

2. Kedua orang tercinta, Papahku Hermanto, Mamahku Sri Listianah yang 

tidak pernah luput dalam memberikan dukungan serta nasihat baik berupa 

moril maupun materil, baik dalam doa maupun perbuatan. Tiada yang 

dapat membalas jasanya, namun dengan karya tulis ini, penulis 

persembahkan sebagai tanda bakti dan rasa terima kasih. 



3. Kakakku tersayang Sylvan Rizki yang selalu memberikan dukungan dan 

nasihat agar selalu semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini. Alhamdulillah skripsi selesai kak. 

4. Seluruh keluarga besar dari pihak Cik’aim dan A. Syahabudin yang selalu 

memberikan dukungan serta do’a kepada penulis.  

5. Gerry Kampuchea Noor sebagai orang yang paling dekat dengan penulis 

yang selalu setia menemani penulis. Terimakasih selalu membantu penulis 

baik suka maupun duka serta selalu mendoakan, memberi dukungan dan 

semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga kita sukses bersama. 

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

telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan 

petunjuk, pengetahuan, bimbingan, dan pengarahan selama penyusunan 

skripsi ini.  

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

Universitas Widyatama. 

8. Bapak T. Ontowiryo Abdoel kadir, S.E., M.B.A., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

9. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan Kusumah, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku 

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. Bapak Remon Gunanta S.Pd., M.si.  selaku Sekretaris Program S1 

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama Bandung 

yang telah banyak membantu peneliti dalam bidang akademik. 

12. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas 

Widyatama, yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan bekal 

ilmu pengetahuan kepada penulis. 

13. Para Pegawai bagian keuangan DPRD Kota Bandung dan Auditor di 

Inspektorat Kota Bandung yang telah membantu pengisian kuisioner untuk 

proses penelitian yang sedang dilakukan penulis. 



14. Sahabat yang selalu memberikan do’a, bantuan, tawa, canda, dan 

dukungan selama menyelesaikan skripsi, Chintya Ulfa, Riani Erwindi, 

Intan Triani, Riska Amaliawati, Indri Aghnina. 

15. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan Vellani, 

Regina Rosmania, Wina Mardiana, Nadia Rizkia, Auditya Medio, Andika 

Fransiska, Melda Pratiwi, Nurul A, Indriasari. 

16. Teman satu bimbingan yang berjuang bersama-sama dalam suka maupun 

duka, Ghassani Zahara, Rhesy Rangga, Yasa Budiman, Selvandes, Jovan. 

17. Sahabat SMA, “FRATERNITY” yang selalu memberikan support 

terimakasih Tiara Rosita, Ghina Davita, Regina Rosmania, Bian Siske, 

Tanya Mutiarini, Hapsari Putri,  Suci Dwi, Tiara Rianita, Gustia 

Sukmabianti. 

18. Anak-anak Akuntansi 2011 yang telah banyak memberikan pengalaman 

berharga dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penulis. 

19. Seluruh keluarga besar mahasiswa Universitas Widyatama khususnya 

angkatan 2011. 

20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan 

ini,yang telah 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, 9 Mei 2015 
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