
KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Segala puji dan syukur penuis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dengan segala 

daya upaya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh 

Penilaian Kinerja Keuangan menggunakan Konsep Value For Money terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2007-2011” Skripsi ini dibuat untuk memenuhi dan melengkapi salah satu 

syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Studi Akuntansi pada fakultas 

Ekonomi Unversitas Widyatama. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi 

penulisan, tata bahasa, maupun pembahasannya dikarenakan oleh segala keterbatasan 

dan kemampuan yang penulis miliki, namun penulis berusaha untuk 

mempersembahkan skripsi ini dengan sebaik-baiknya agar dapat memiliki manfaat 

bagi banyak pihak. Oleh karena itu, segala saran dan masukan sangat penulis 

harapkan sebagai bahan koreksi dan bekal bagi penulis di masa yang akan datang. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, 

dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini dengan 



segala ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat, hidayat, kemudahan, 

dan ampunan kepada hamba-Nya, hanya kepada-Mu lah aku memohon dan 

meminta. 

2. Yang tercinta Bapak (H. Hendar Permana) dan Mamah (Hj. Tini Hartini) 

Terima kasih atas doa, bantuan, restu bimbingan, serta segala pengertian dan 

dukungannya baik secara moril maupun materil, yang tidak pernah ada 

putusnya. Terima kasih sudah menghantarkan penulis kejenjang ini. Mungkin 

sekarang penulis tidak bisa memberi apa-apa but one day  i will make you 

proud (Insya Allah). 

3. Kakakku Tersayang Ira Yani Elisa, S.E dan Rahmat Ardiansyah, S.T yang 

tak henti-hentinya membantu dan telah banyak memberikan do`a 

dukungannya selama ini. 

4. Kedua Adikku Adith Permana Putra dan Dimas Muhamad Sidiq yang telah 

membantu dan memberikan dukungannya selama ini. 

5. Dr. Diana Sari, S.E., M.Si., Ak.,QIA. selaku Dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, pikirin di tengah kesibukannya untuk 

memberikan bimbingan, pengarahan, dorongan dan masukan kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., M.S., Ak., (Alm) selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 



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

8. Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Unversitas Widyatama. 

9. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Program studi Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

10. Ibu Intan Oviantari, S.E., M.Ak., Ak., selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

11. Dr. Diana Sari, S.E., M.Si., Ak.,QIA. selaku Dosen Wali penulis, terima 

kasih banyak atas segala bantuan, do`a dan bimbingan yang terus-menerus 

selama ini. 

12. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Universitas Widyatama yang telah 

memberikan pendidikan dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada 

penulis selama perkuliahan serta pengalaman-pengalaman yang memberikan 

banyak pandangan baru kepada penulis 

13. Seluruh Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan dan Staf Perpustakaan 

Universitas Widyatama yang telah meberikan pelayanan, bantuan dan 

jasanya kepada penulis selama penulis menjalani pendidikan di Universitas 

Widyatama. 

14. Anggih Febrian, terima kasih untuk setiap cinta, kasih sayang, doa dan 

semangat yang selalu diberikan. I love you 

15. Keluarga pertamaku dikampus “Selusin” Meliana Puspitasari (Mey), 

Nurmalita Lestari (Alay), Wahyuni Kusumawardhani (Uni), Anisa Dita 



Agustina (Chodot), Adita Utami Putri (Adit), Tiara Mharsella (Titi), Kania 

Saharah Nugraha (Anya), Meidina Andini (Mecun), dan Elia Apriani (Eel) 

terimakasih atas doa, dukungan semangat serta hari-hari yang menyenangkan 

dikampus dan seterusnya. 

16. Geng Becak : Noviar Ratmanik (Upay), Ratna Ambarwati Utari (Ambar), 

Arifin Nugroho (Ipin), Tiara Kesuma Aprilia (Yara) dan Tria Andini (Tria), 

terimakasih karena membuat kosan selalu ramai. 

17. Geng entah berantah : Mega Avianika (Egha), Yusti Noviandarie (Uus), 

Geraldina Onyszkow terimakasih buat acara nonton running man berjamaah 

dan selalu meramaikan kosan.  

18. Temen seperjuangan pada saat bimbingan skripsi Mailinda, Yara, Anin, dan 

Luski, Thanks bantuannya selama ini . 

19. Sahabat-sahabat seperjuangan terutama Akuntansi 2009 Universitas 

Widyatama yang selalu bersama-sama baik dalam susah maupun senang. 

Terima kasih atas jalinan persahabatan diantara kita. 

20. Teman masa kecilku SD, SMP, Ega, Yeyen , Susi , Farida, Icha, Rini, Intan, 

Angki, Atika, Dina. Terimakasih untuk dukungannya. 

21. Teman SMA, Muel, Iis, Mita, Winda, Ani, Deskia, Jenab, Panji (benjo),   

yang selalu memberikan dukungannya. Thanks. 

22. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu, terimakasih 

atas dukungannya yang secara langsung maupun tidak langsung telah 

membantu penulis baik dalam penyusunan skripsi ini ataupun selama kuliah. 



 

Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh teman, saudara, dan 

orang-orang yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang juga turut 

memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

Semoga Allah SWT akan selalu melimpahkan rahmat kepada saudara, 

sahabat, teman dan orang-orang yang selalu memberikan dukungan moril dan 

materil kepada penulis, juga anugrah yang luar biasa atas budi baik yang telah 

diberikan kepada penulis. Amin. 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak yang membaca. Jazakumullahu khairan katsira. Amin. 

 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

Bandung, 1 Juni 2013 

Penulis, 

 

     Hany Haryani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


