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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan 
hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 
“Pengaruh Partisipasi Dalam Penganggaran dan Pemahaman Sistem Akuntansi 
Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi” yang merupakan 
salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) pada 
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari akan hal banyaknya kekurangan dan jauh dari 
sempurna dalam penyusunan skripsi ini, hal tersebut dikarenakan keterbatasan 
pengetahuan, pengalaman serta keterbatasan waktu yang dimiliki penulis. Oleh 
karena itu penulis menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari 
semua pihak. 

Penyelesaian studi bagi penulis baik dari kegiatan akademik, non 
akademik hingga penyelesaian skripsi di Universitas Widyatama, penulis 
mendapatkan banyak bimbingan dan bantun berupa dukungan moril, materil 
maupun doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan 
rasa hormat, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada: 

1. Allah SWT yang selalu mencurahkan limpahan rahmat, hidayah, 
kemudahan serta ampunan kepada hamba-Nya, hanya kepada-Mu lah 
aku memohon dan kembali.. 

2. Rasulullah Muhammad shalallahu alaihi wa salam, salawat serta salam 
bagimu beserta keluarga, sahabat dan umatmu, atas seluruh 
pengorbanan dalam memperjuangkan Islam rahmatan lil alamin. 

3. Kedua orang tua tercinta  Ibu R. Hj. Dedeh Faridahdan Bapak H. 
Sumarna, S.Sos  yang senantiasa memberikan doa dan dukungan demi 
kelancaran studi dan skripsi penulis dengan penuh keikhlasan, 
kesabaran dan kasih sayang, sungguh terima kasih banyak mamah dan 
ayah. 

4. Kakakku tersayang Destiana Nur Anggraeni dan adik-adikku tersayang 
Riska Kumala Dewi dan Ismi Nurul Fatimah yang selalu memberikan 
doa dan semangat, semoga selalu terjaga ikatan persaudaraan kita. 

5. Keluarga besar tersayang kakek dan nenek di Bandung R. H. Udang 
Sodikin dan R. Hj. Enokserta keluarga besar yang tersayang kakek dan 
nenek di Garut (Alm) H. Mustofa dan (Alm) H. Quraisin,  semua Uwa, 
semua Om Tante dan semua Sepupuku tersayang yang selalu 
memberikan doa dan dukungan. 
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6. Bapak Dr. Erwin Antoni, S.E., S.T., M.Si., M.T., Ak., selaku dosen 
pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 
membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi 
ini. 

7. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, A.K., M.Si., Ak, selaku Ketua Badan 
Pengurus Yayasan Widyatama. 

8. Bapak Dr. H. Mame Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor Universitas 
Widyatama. 

9. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi Universitas Widyatama. 

10. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi Strata 
Satu (S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

11. Ibu Intan Oviantari, S.E., M.Ak., Ak., selaku Sekretaris Program Studi 
Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

12. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., selaku Dosen Wali penulis, 
terima kasih banyak atas segala bantuan, do`a dan bimbingan yang 
terus-menerus selama ini. 

13. Seluruh Staf Dosen Universitas Widyatama Jurusan Akuntansi yang 
telah membimbing serta memberikan ilmu pengetahuan yang sangat 
berharga bagi penulis. 

14. Seluruh Staf Perpustakaan, Staf Kemahasiswaan dan Staf  Karyawan 
Universitas Widyatama yang telah membantu dalam kelancaran proses 
penyusunan skripsi ini. 

15. Seluruh pihak Pemerintah Kota Cimahi yang sangat membantu dalam 
kelancaran pembuatan skripsi penulis. 

16. Keluarga pertamaku dikampus “Selusin” Adita, Lita, Uni, Anisa Dita, 
Elia, Hani, Tiara, Kania, Meydina,  Dini beserta seluruh keluarganya, 
terimakasih atas doa, dukungan semangat serta hari-hari yang 
menyenangkan dikampus dan seterusnya. 

17. Sahabat-sahabatku Cipta Puja, Karina, Qya dan Dian beserta seluruh 
keluarganya, terima kasih banyak atas doa, selalu memberi semangat 
dan dukungan selama ini dan seterusnya.   

18. Keluarga keduaku seluruh anggota English Club : Para Advisor, Nisa, 
Ica, Gislam, Yeni, Santio, Ali, Dewi, Siska, Uzya, Arsy, serta para 
junior semuanya. 

19. Teman-teman baikku , Risna, Dewi, Irfan, Ardika. 
20. Seluruh teman-temanku dari Japanesee Comunity dan  Educational 

English Competition. 
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21. Teman-teman angkatan 2009, khususnya Akuntansi S1 terima kasih 
karena kalian juga telah membuat masa-masa kuliah lebih berwarna 
dan bermakna.  

22. Teman-teman SD, SMP dan SMA baik ketika di Tasikmalaya, Cilacap 
dan Bandung. 

23. Keluarga kosan yang selalu membantu dan memberi doa serta bapak 
Sius yang sangat membantu. 

24. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, 
yang telah banyak membantu dan memberikan doa demi kelancaran 
penelitian ini. 

Akhir kata, jazakumullah khairan katsiro (semoga Allah memberi balasan 
yang lebih baik), semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang, dan hidayah-
Nya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini. 
Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberi banyak manfaat bagi pihak-
pihak yang membutuhkan. 

   

       Bandung, Januari 2013 

 

        Meliana Puspitasari 


