
ii

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelsaikan 

skripsi yang berjudul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian 

Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah Daerah Kota Bandung”. Skripsi ini dibuat untuk 

memenuhi salah satu syatat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Studi 

Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

Penulis menyadari bahwa selama mengerjakan skripsi ini banyak 

membutuhkan berbagai dukungan baik dukungan, maka dari itu dalam 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih terhadap orang –

orang yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan kepada penulis. 

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya 

sehingga penulis dapat menyelsaikan skripsi ini dengan baik.

2. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan segala dukungan, dan 

kesabaran terhadap penulis sehingga penulis selalu termotivasi dalam 

mengerjakan skripsi ini.

3. Bapak Endang Darmawan, S.E., M.Si., Ak. dosen pembimbing yang 

selalu sabar dan selalu memberikan masukan, bimbingan, saran, dan 

arahan, yang sangat berharga dan berguna bagi penulis.

4. Ibu Prof. DR. Hj. Koesbandijah A.K, M.Si., Ak. Selaku ketua Yayasan 

Widyatama.

5. Bapak DR. H. Mame. S. Sutoko, Ir.,D.E.A. 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 S1 Universitas Widyatama.
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8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang telah 

membekali penulis ilmu.

9. Seluruh staff, karyawan dari Universitas Widyatama.

10. Kepada sahabat tercinta, Devi, Phili, Eput, Mega, Kiki, Afiet, Feni, 

Ohho Family, atas segala bantuannya selama ini, terimakasih.

11. Seseorang tercinta ‘mydear’ yang selalu setia dan memaklumi setiap 

kondisi yang saya hadapi.

12. CEO dari IT –Teenagers Bapak Adly yang selalu memaklumi setiap 

kegiatan dan percaya terhadap saya.

13. Teman – Teman di Kantor IT – Teenagers yang selalu memberikan 

dukungan dan hiburan kepada penulis.

14. Seluruh keluarga besar dan teman – teman seangkatan 2009 yang 

selalu memberikan dukungan, bantuan, dan semangat

15. Dan untuk seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam 

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

Dalam skripsi ini, baik dalam sistematika penyajian, tata bahasa, maupun 

penulisan, jauh dari kesempuranaan karena terbatasnya pengetahuan penulis dan 

kemampuan penulis. Maka dari itu mohon adanya koreksi, masukan, dan kritik 

dan saran, yang membangun.

Terimakasih atas bantuan dan segala kebaikan yang telah diberikan oleh 

seluruh pihak yang banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, semoga 

Allah SWT memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Amin

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Bandung,   Juli 2013

(Vina Sukmalinda)


