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 Puji Syukur kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang karya 

tanganNya bekerja dan berperan dalam penulisan skripsi ini, sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Kontribusi Pendapatan Daerah Pada 

Belanja Modal “ dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu 

persyaratan agar dapat mengikuti Sidang Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas 

Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama. 

 Penulis banyak mendapatkan pengarahan, bimbingan dan bantuan mulai 

dari saat mempersiapkan, menyusun hingga dapat menyelesaikan skripsi. Dalam 

kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Dr. H.E. Ristandi Suhardjadinata, Drs., M.M., Ak, selaku dosen 

pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran ditengah-

tengah kesibukannya untuk membimbing penulis dengan selalu sabar  dari 

awal sampai dengan selesainya skripsi ini.  

2. Ibu Prof. DR. Hj. Koesbandijah A.k, M.S., Ak, selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Universitas Widyatama Bandung. 

3. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak., selaku Pembantu Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

4. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak., selaku Ketua Jurusan 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

5. Bapak Usman Sastradipraja, S.E., M.M., Ak., selaku Sekretaris Proram 

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

7. Seluruh dosen pengajar, staff tata usaha, staff administrasi dan staff 

perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Bapak/Ibu pegawai PEMDA Kabupaten Kuningan yang telah memberikan      

kesempatan dan bantuan kepada peneliti terutama dalam pemenuhan 

kebutuhan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 



9. Bapak Antonius Sunarso dan Ibu Maria Goreti Nining, teh Mira, Frans dan 

Adven atas limpahan doa, kasih dan dukungnya. 

10. My husband Marten dan my son Reuben atas semua kasih, cinta serta 

senyuman yang selalu memberikan semangat. 

11. Keluarga besar Abah Basri (RIP) dan Ema Suki atas perhatian dan cinta 

serta dorongannya. 

12. Mimih dan keluarga Cirebon atas segala dukungan yang diberikan dengan 

tulus. 

13. Teman-temanku Ika, Ima, Shinta, Set-set, Nia, Leni dan Roida yang sudah 

memberikan inspirasi buat cepat menyelesaikan kuliahnya. 

14. Semua pihak yang telah membantu penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, karena itu Penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk lebih baiknya skripsi ini. 

Semoga skripsi ini berguna bagi pembacanya. 

 

 

       Bandung, 12 Desember 2008    
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