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KATA PENGANTAR 

 

Salam Sejahtera dalam Tuhan Yesus, 

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas 

segala kasih sayang dan penyertaan-Nya selama pengerjaan skripsi ini. Atas rahmat 

dan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “Pengaruh Selisih Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 

dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Penelitian pada 

Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah Tahun Periode 

2014).” Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah 

satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi 

pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

  Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi 

ini masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan 

kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran masih 

sangat diharapkan oleh penulis dalam menyempurnakan penulisan ini. 

 Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, saran 

dan fasilitas dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan 

segala hormat dan kesungguhan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih 

kepada : 

1. Tuhan Yesus Kristus sumber kekuatan dan kemudahan yang memberikan 

anugerah dan karuniaNya kepada penulis sampai saat ini. 

2. Orangtua tercinta yang telah memberikan nasihat, doa, dorongan, 

pengorbanan dan kasih sayang. 
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3. Oma Lilie, Alm Opa Piet, Alm Opa Alex, Alm Oma Johanna yang selalu 

memberikan doa. Kasih sayang dan dukungannya selama ini. 

4. Seluruh Anggota Keluarga yang telah memberikan dukungan dan 

waktunya dalam penulisan skripsi ini. 

5. Niko Sihotang selaku orang tersayang yang telah rela meluangkan 

waktunya untuk direpotin , memberikan nasihat, doa, dorongan, semangat 

dan kasih sayang selama penulis mengerjakan skripsi. Meluangkan waktu 

untuk mengantar mencari data kesana kemari, rela tidur begadang demi 

mendengar celoteh penulis dan sedang sama-sama berjuang untuk bisa 

menyelesaikan skripsi dan wisuda bareng. You are the best man! Sampai 

rela nemenin dan ngejagain di rumah kalo lagi sakit. Jangan galauin skripsi 

mulu nanti aku duluan lagi yang lulus haha. Makasih udah selalu mengajak 

refreshing kalau aku jenuh karena skripsi. Makasih udah rela di omelin 

juga tiap hari karena skripsi kamu yang tidak selesai-selesai. 

6. Ibu Rafael G. Aida Wijaya, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku dosen 

pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta 

memberikan doa, dukungan, pengarahan,masukan dan keterbukaan 

sehingga tidak bosan dikejar mahasiswa untuk revisi skripsi selama masa 

penyusunan skripsi. 

7. Bapak Yoga Tantular Rachman, S.E., M.Si selaku dosen wali yang selalu 

mendukung dan memberikan motivasi agar skripsi ini dapat terselesaikan 

dan selalu meluangkan waktu untuk bertukar pikiran mengenai skripsi. 

8. Seluruh Staf Dosen Akuntansi yang telah memberikan ilmu pengetahuan 

dan bekal pendidikan yang telah didapatkan oleh penulis selama menjadi 

mahasiswa di Universitas Widyatama. 

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

S1, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

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

Ekonomi Universitas Widyatama. 
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11. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Rektor 

Universitas Widyatama Bandung. 

12. Seluruh Staf Administrasi dan Perpustakaan Universitas Widyatama. 

13. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat yang telah membantu dalam 

pencarian data penelitian skripsi. 

14. Aluna Hasna yang selalu ngerecokin kalo lagi bikin skripsi, yang selalu 

bikin marah karena ngegangguin mulu. 

15. Sherena Varenska yang selalu kasih semangat di manapun dan memberi 

motivasi dalam hal apapun (you know what I mean, makan misalkan) nanti 

ketemu di wisudaan gue ya, Joshua yang kuliahnya males-malesan mulu 

tapi paling care. Kapan wisuda josh?, Carissa si sepupu yang galau antara 

kuliah dan kerja dan galau dalam hal apapun. Makasih udah banyak 

support dan mau dengerin cerita penulis selama ini, dan jangan lupa datang 

wisudaan masa dari SD sampai SMA dating, kuliah engga? 

16. Siska Marlia, Dita Solvabi, Novi Nuraeni, Anisya Hasanah, Nia Marselina, 

dan Rania Farah yang memberikan semangat dan motivasi dari semester 1 

sampai penyelesaian skripsi ini. Kalian the best I ever had! Kita semua 

pasti lulus bareng. 

17. Yuni Yulianti, Fanny Noviana, Putri Nur Anggraeni, Dwi Nov, Ana 

Rahayu dan Putri Rizeki yang memberikan semangat selama bimbingan, 

temen curhat waktu bimbingan, temen berbagi suka dan duka. Kita sidang 

bareng pokoknya. 

18. Elizabeth Hanna, Stephanie Agnes, dan Marsela Yuliastina yang selalu 

mengajak refreshing kalo lagi mentok skripsi dan selalu memberikan 

dukungan skripsi sampai rela jenguk ke rumah kalo sakit. 

19. Kak Aan, Ka Marchel, Ka Yoga, Ka Mely, Kak Rohaida Malau, Abang 

Maswin, Teh Lucyana Dita, Ka Alex makasih udah mau direpotin dan 

ditanya-tanyain soal skripsi selama beberapa bulan belakangan ini, selalu di 

ganggu mungkin ga bisa tidur nyenyak karena di gangguin mulu. 



vi 
 

20. Vincentius Aldo Simamora dan Hicca Maria makasih kalian, udah selalu 

mendukung aku dan menemani disaat aku galau entah karena apapun itu. 

21. Akuntansi Universitas Widyatama Angkatan 2012, Relin, Ina, Liza, 

Christina, Firna, Pupu, Darabian, Sonya, Sulis, Afina, M.Rizka, Agit, 

Dewi, Zahra dan masih banyak yang lainnya yang selalu sama-sama jatuh 

bangun dalam perjuangan penulisan skripsi, galau karena judul, galau 

karena dosen. Semoga kita semua selalu semangat dan diberikan rezeki 

sama Tuhan. Makasih untuk supportnya sampai saat ini. 

22. Buat keluarga Nico, Papa, Mama, Ka Juni, Ka Mei, Nenny, Gaolina aku 

sayang kalian. Semoga kita bisa ketemu di wisuda ya. 

23. Anak Karang Taruna Kopo Permai, yang selalu bikin begadang di kantor 

rw. Makasih untuk doanya. 

24. Semua pihak yang telah membantu penulis dan tidak dapat disebutkan satu-

satu oleh penulis. 

 

Akhir kata, semoga Tuhan Yesus selalu melimpahkan berkat dan karuniaNya 

untuk membalas semua kebaikan dari semua pihak yang telah mendukung dan 

membantu penulis selama ini. Besar harapan bagi penulis agar skrispi ini 

dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. 

  

Bandung, 31 Oktober 2015 

Penulis, 

 

 

Tasha 


