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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, 

dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten/Kota 

di Provinsi Jawa Barat selama periode 2009-2011)”. Skripsi ini disusun untuk 

memenuhi salah satu syarat guna menempuh ujian sidang Sarjana pada Jurusan 

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama. 

 Penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, 

bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak. Dengan rasa hormat, penulis ingin 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah 

membantu penulis selama proses pembuatan skripsi ini. 

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.S., Ak., (alm.) selaku 

ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama. 

2. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor Universitas 
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Ekonomi Universitas Widyatama. 

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

S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 
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5. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., selaku dosen pembimbing yang 

telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah kesibukan untuk 

memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan dalam penyusunan skripsi 

ini. 

6. Kedua orang tua tercinta “Mama dan Papa” yang selalu memberikan 

motivasi, nasehat, doa yang tak pernah putus, serta memberikan dukungan 

baik moril maupun materil yang tak pernah bisa dibandingkan dengan 

apapun. 

7. Adikku satu-satunya Reshi Yuanita Arlinda yang selalu mendoakan 

penulis untuk terus berusaha agar menjadi orang yang berhasil. 

8.  Sdri. Richa Ameylya yang selalu sabar menemani, mendukung, 

mendengarkan segala keluh kesah, mendoakan dengan tulus dan ikhlas, 

serta sebagai pemicu semangat penulis untuk terus dan terus berusaha.  

9. Rekan-rekan akuntansi ’09 Universitas Widyatama yang tidak bisa 

disebutkan satu per satu yang selalu bersama-sama selama masa 

perkuliahan. 

10. Rekan-rekan Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Masa Bakti 2011-2012 

dengan staf inti Fany (Amoy), Devi (Manto), Ken, Novi, dan Rizki serta 

rekan-rekan lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu, sungguh 

pengalaman organisasi yang luar biasa berguna bagi penulis. 

11. Rekan-rekan dari LCD dan Supremero FC yaitu Ali, Dedi, Eki, Arma, 

Hadi (Menye), Fajar, Randy (Buuk), Randy (Botak), Rony, Ihsan, Rizky 
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(Wedi), dan Mario yang selalu menjadi penunggu teras mainhall 

Universitas Widyatama. 

12. Rekan-rekan di kelas C, Arif, Ariyo, Ardan, Reyza, Erwan, Andi, dan 

Haris serta yang lainnya yang tak bisa disebutkan satu per satu. 

13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah 

memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-

Nya kepada kita semua, amin. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis khususnya, bagi pembaca umumnya. 
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