
KATA PENGANTAR 

 

Assalammu’alaikum Wr. Wb 

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas 

rahmat dan karunia-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran kepada 

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan 

judul “Peranan Badan Pengawasan dalam Meningkatkan Kinerja Program 

pada Badan Pelaksana  Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan 

Kabupaten Sukabumi”. Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu 

syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini bukan sesuatu hasil 

sempurna karena masih terdapat kelemahan dan kekurangan, baik dalam 

pengumpulan data, tata cara penyusunan, dan penyajiannya. Dengan segala 

kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk 

dijadikan petunjuk untuk penulisan-penulisan selanjutnya.  

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada 

pihak-pihak yang yelah memberikan bantuan, bimbingan, saran dan dorongan 

dari awal sampai akhir penyusunan skripsi ini, terutama kepada:  

1. Untuk Mama dan Papa tercinta yang telah membesarkan, mendidik dengan 

penuh keikhlasan dan kesabaran serta senantiasa mencurahkan kasih 

sayang, dorongan, bantuan moril serta do’a dengan penuh ketulusan yang 

tiada henti-hentinya.  



2. Ibu Dini Arwaty, SE., M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing, yang telah 

memberikan bimbingan, pengarahan, dan waktu yang sangat berharga 

kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.  

3. Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, A.K.,M.S., selaku Ketua Yayasan Widyatama. 

4. Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas Widyatama. 

5. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M. Si., Ak., Selaku Pjs. Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak., Selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi S1 dan D3 Universitas Widyatama. 

7. Bapak Usman Sastradipraja, S.E., M.M., Ak., Selaku Seketaris Program Studi 

Akuntansi S1 dan D3 Universitas Widyatama. 

8. Seluruh staf perpustakaan, staf akademik, staf pengajar Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya 

kepada penulis selama melaksanakan kuliah. 

9. Bapak Budi Setiadi Permana, S.Sos., Junaedi, A.SP., Hendri Sopiandi selaku 

pegawai pada kantor Inspektorat Kabupaten Sukabumi. Terimakasih telah 

memberikan waktu, bimbingan dan pengarahan selama masa penelitian. 

10. Kakaku tersayang Astri Andriani, ST., Alfi Andrianto, ST., serta kakak iparku 

Yani Rachman, ST., yang juga mendoakan agar penulis dapat segera 

menyelesaikan skripsinya.  

11. Keponakanku tersayang Maura dan Mirza, yang selalu memberikan warna 

dan tawa atas kelucuanmu.  

12. Sahabat-sahabat GTJ Ochay, Dicy, Windy, Hera (teman seperjuangan yang 

sama-sama merasakan sulitnya membuat skripsi), bunda Shinta, Andrez, 

mamieh Hanceu, Helen (yang segera akan menyusul), nenk Ulan S.E., mima 



Rini S.E. (yang memberikan motivasi untuk lulus) terima kasih atas dukungan 

dan bantuan kalian selama ini yang telah menemani hari-hari penulis  dan 

semua surprise yang kalian berikan, tanpa kalian penulis tidak akan mengerti 

indahnya tali persahabatan dan kebersamaan. 

13. Acep Masum Fauzi ”ai" yang pernah hadir dalam hidup penulis, terimakasih 

atas limpahan perhatian, kasih sayang, ketulusan dan segala bantuan yang 

tiada hentinya kepada penulis. 

14. Keluarga besar Ir. Sudrajat, MM., MBA. Terimakasih atas doa dan 

dukungannya selama ini.  

15. Keluarga Bangbayang City (mbo Rha, mbo Dila, mbo Mia) makasih udah 

setia mendengarkan keluh kesah penulis selama ini. 

16. Teman-teman sepermainan di kampus (nanin, isil, totoy, indri, ayu, caca, 

shanti) terimakasih telah memberikan semangat serta dukungan kepada 

penulis. 

17. Taman-teman Pasteur Comunity (diaz, wida, kaka cule, lovina, ezzy, ulfa, 

upay, ivan, angga) yang telah berbagi keceriaan serta selalu memberikan 

semangat.  

18. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Semoga segala amal kebaikan Bapak, Ibu dan Saudara/i dibalas 

dengan balasan yang setimpal oleh Allah SWT dan mudah-mudahan skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan para pembaca umumnya. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

          Bandung, November 2008 
   Penulis      

 
 
                                                  

Arfina Andrianti Pujiutami                                 


