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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segalah rahmat 

dan karuniaNya yang memberikan kesehatan dan hikmat kepada penulis sehingga 

penyusunan skripsi dengan judul Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap 

Hubungan Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial” dapat diselesaikan 

dengan baik sesuai dengan waktu yang direncanakan. Penyusunan skripsi ini sebagai 

salah satu syarat untuk memenuhi ujian sidang Sarjana Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian 

skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi 

maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini 

bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan dan juga dapat dijadikan 

sebagai salah satu sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat meneliti 

hal yang sama.  

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan dan rasa terima 

kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan berupa bimbingan, saran, 

semangat, serta dorongan dan doa yang sangat berarti kepada penulis baik selama 

kuliah maupun selama proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan, 

terutama kepada : 

1. Orang tua tercinta mama dan papa, yang selalu mendoakan tiada henti, 

memberikan motivasi, kasih sayang, dan dukungan moril maupun materil 

selama ini.   

2. Adik saya tercinta Novia Mariska yang selalu memberikan semangat kepada 

penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 
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3. Yang terhormat, Ibu Rima Rachmawati, S.E., M.Si., A.k. selaku dosen 

pembimbing yang telah menyediakan waktu dan tenaga, dan pikiran untuk 

membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis selama proses 

penyusunan skripsi. 

4. Yang terhormat, (Alm) Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.Si., 

Ak. Selaku ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama. 

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

6. 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 S1 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.  

8. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Universitas Widiatama yang memberikan 

bekal pendidikan yang berguna selama penulis memempuh studi di 

Universitas Widiatama. 

9. Seluruh Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan dan Staf Perpustakaan 

Universitas Widyatama yang telah memberikan pelayanan, bantuan dan 

jasanya kepada penulis selama penulis menjalani pendidikan di Universitas 

Widyatama. 

10. Kepada keluarga besar JACKS saya ucapkan banyak terimakasih atas seluruh 

pengalaman yang bersifat membangun kita secara pribadi untuk menjadi 

pribadi pemimpin di masa akan datang. 

11. Seluruh teman yang tergabung dalam grup “Fun and Attractive” saya ucapkan 

terimakasih atas dukungan serta pengalaman berharga selama perjalanan 

perkuliahan yang akan menjadi kenangan berharga selama kuliah. 

12. Seluruh pihak yang terkait teman, sahabat, kerabat dan masih banyak lainnya 

baik dari kampus maupun luar kampus yang saya yakin tidak akan cukup jika 

saya sebutkan nama mereka satu persatu di halaman spesial ini, dan tanpa 

mengurangi rasa hormat saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas 
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kehangatan, canda, tawa, suka, duka selama ini. Semoga kita semua selalu 

dalam rahmat dan lindungan-Nya. 

 

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak yang membutuhkan. Amin. 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  

 

 

 

 

                          Bandung, Mei 2013 

                   Penulis, 

 

 

 

                   Reyza Mirwanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


