
KATA PENGANTAR  

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Dengan rahmat Allah SWT, segala puji dan syukur penulis ucapkan 

kehadirat-Nya yang telah memberikan segala anugerah-Nya kepada penulis 

sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “PENGARUH 

FISCAL STRESS TERHADAP PERTUMBUHAN PENDAPATAN 

DAERAH DAN BELANJA MODAL”. Maksud penyusunan skripsi ini adalah 

untuk memenuhi salah satu syarat dalam  menempuh ujian sarjana Fakultas 

Ekonomi Program Studi Akuntansi pada 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. 

 Selama persiapan, penyusunan, sampai dengan penyelesaian skripsi ini 

penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dan dorongan yang sangat 

berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang 

paling mendalam, penulis mengucapkan terimakasih yang begitu besar kepada: 

1. Kedua orang tua tercinta bapa dan mamah yang selalu memberikan kasih 

sayang, nasehat, motivasi, mendoakan dengan tulus dan ikhlas serta 

memberikan semangat dan dukungan yang luar biasa baik moril maupun 

materil. 

2. Kakak-kakaku tersayang Kapten Kav. Gan Gan Rusgandara, Mikta Widriyati 

Supena, S.E dan Eggi Muhammad Ginandjar, S.H yang selalu mendoakan, 

memberikan dukungan baik moril maupun materil dan menjadi pemicu 

semangat bagi penulis untuk terus berusaha agar menjadi orang berhasil. 



3. Bapak H. Dudi Abdul Hadi, S.E., M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing yang 

telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan petunjuk, 

pengetahuan, bimbingan, dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini. 

4. Alm. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A,K,M.S., Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

5. Bapak Dr. H. Mame S. Soetoko, Ir., DEA, selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

6. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

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

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas 

Widyatama, yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan bekal ilmu 

pengetahuan kepada penulis. 

9. Seorang lelaki yang telah Allah S.W.T berikan dalam hidup penulis untuk 

selalu menemani, memberikan motivasi, memberikan semangat, mendoakan 

dan selalu menyayangi dengan penuh ketulusan, selalu sabar menghadapi 

penulis dalam keadaan apapun, dan Insyallah akan menjadi imam dunia dan 

akhirat kelak, Lettu Cba. Keyko Nasya.  

10. Sahabat setia Arisa Prihantika dan Novita Rizki Saraswati terimakasih atas 

segala kebersamaan dan kenangan indah baik suka maupun duka selama ini, 

semoga persahabatan ini abadi sampai nanti. 

11. Sahabat seperjuangan, yang selalu menemani, memberikan bantuan, tawa, 

canda, dan dukungan selama menyelesaikan skripsi, Shannaz, Vina, Mpit, 

Hadi, Amni, Ardhan, Ryan, Sandi, Eqy, Fahmi, Wenda, Shindy, Ahira, Maya, 

Adit, Ale, Wildan, Ekky, Viqy, Rani, Ruri, Gita, Lia, Adika, Reyza, Putri, 

Randy. 

12. Sahabat sekaligus rekan satu letting dr. Tertia Nela P. dan Dini Dharma 

Andarini, S.H yang tiada hentinya selalu memberikan semangat, motivasi, 

mendoakan dan selalu mengingatkan untuk menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 



13. Teman-teman Jurusan Akuntansi angkatan 2009 Universitas Widyatama, 

yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang menemaniku selama 

menuntut ilmu. 

14. 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, September 2013 

Penulis   
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