
KATA PENGANTAR 

 

AssalamualaikumWr. Wb. 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Skripsi ini dengan judul : ”Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap 

Akuntabilitas Keuangan dengan Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran 

Sebagai Variabel Moderating (Penelitian pada DPRD Kota Bandung)”. Skripsi ini 

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada 

Universitas Widyatama. 

 Dengan selesainya skripsi ini penulis menyadari bahwa baik dalam 

penulisan, tata bahasa, maupun sistematika penyajiannya masih jauh dari 

kesempurnaan, mengingat terbatasnya pengetahuan penulis dan kemampuan 

penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya koreksi, saran serta 

tanggapan dari semua pihak mengenai skripsi ini.  

 Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari 

adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah 

sepantasnya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya tidak henti 

kepada penulis. 

2. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang, nasihat, doa 

dan perhatian yang sangat besar, serta dorongan materil maupun moril untuk 

kelancaran penyelesaian skripsi kepada penulis selama ini. 

3. Kakakku dan Adik-Adikku terima kasih atas segala bantuan, dukungan, 

perhatian dan doa yang diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.  

4. Ibu Dr. Silviana, S.E.,M.Si.,Ak. dosen pembimbing yang dengan sabarnya 

dalam memberikan saran, arahan dan bimbingan yang sangat berharga bagi 

penulis.  



5. IbuProf. DR. Hj. Koesbandijah A.K, M.Si., Ak. (alm.) Selaku ketua 

Yayasan Widyatama. 

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

Widyatama.   

7. Bapak DR. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak. Selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 

Universitas Widyatama. 

9. Ibu Intan Oviantari, S.E., M.S.Ak., Ak. yang telah banyak memberikan 

arahan tentang pembuatan proposal skripsi. 

10. BKPPM dan Sekretaris DPRD yang telah memberikan kelancaran dalam 

melaksanakan survey/penelitian/praktek kerja. 

11. Ibu Rieka selaku saudara penulis, terima kasih atas bantuannya selama ini. 

12. Bapak DRS. H. Ayep Dody Supyana, MSi. Selaku pembimbing penulis di 

lapangan dan selaku Kepala Sub Bagian Anggaran DPRD Kota Bandung. 

13. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang telah 

membekali penulis ilmu, semoga jasa Ibu dan Bapak dibalas oleh Allah 

SWT. 

14. Seluruh staff administrasi, karyawan-karyawan Universitas Widyatama 

yang telah setia mengabdi, semoga dibalas jasa-jasanya. 

15. Seluruh keluarga besarterimakasih atas doa, motivasi dan bantuannya 

selama ini. 

16. Sahabat-sahabat seperjuanganku, tim WAC 2012, Anak kost 58, Group 

Garis Keras GSG, dan tim futsal Blunders, yang selalu menemani dan 

memberikan semangat. Terima kasih sudah melewati suka dan duka 

bersama dari semester satu dan doa yang diberikan. Semua kenangan 

bersama kalian tidak akan bisa dilupakan. 

17. Teman-teman Akuntansi angkatan 2009 yang selalu memberi semangat dan 

dukungan. 



18. Sahabat-sahabat seperjuangan Ali, Arma, Dedi, Devi (Manto), Eki, Ihsan, 

Lukman, Randy (Buuk), Randy (botak), Rizky (Wedi), Rony dan Mario. 

Serta sahabat-sahabat di kelas C Andi, Arief, Ariyo, Denna dan Haris. 

19. Dan untuk semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam 

penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. 

 

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan yang telah 

diberikan kepada penulis dalam menyusun skripsi  ini. Amin. 

 

Wassalamualaikum Wr.Wb. 

Bandung,  Mei 2013 

 

 

Erwan Rizki Riansyah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


