
KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi dengan judul “PENGARUH IMPLEMENTASI LAPORAN AKUNTABILITAS 

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TERHADAP PENINGKATAN 

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada dinas Kehutanan 

dan Perkebunan Kabupaten Cianjur)”, dimana penulisan skripsi ini merupakan salah 

satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan, bimbingan, 

dorongan serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Orang tua tercinta, yang selalu mendukung dalam doa, nasehat, dorongan, semangat, 

dukungan moril, dan materiil sehingga terselesaikannya skripsi ini. 

2. Kakakku Ari Yanuar dan adikku Ganisa dan Astri, yang selalu mendukung dan 

memberi semangat penulis dalam menyelesaikannya skripsinya. 

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.S, Ak, selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Universitas Widyatama.  

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

5. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E, M.M, Ak, selaku dosen pembimbing dan Ketua 

Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama yang telah 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran di tengah kesibukan untuk memberikan 

bimbingan, petunjuk dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 



6.  Bapak Sukriyadi Sp.,MP, selaku Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Kehutanan 

dan Perkebunan Kabupaten Cianjur yang telah membantu penulis di dalam 

mengambil data. 

7. Mochammad Firmansyah yang senantiasa memberi semangat, dukungan dan 

bantuannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

8. Semua anak-anak Alih Program UTAMA 2008. Terima kasih atas dukungannya dan 

kebersamaannya selama ini. 

9. Seluruh anak-anak Bara 55 terima kasih atas dukungannya selama ini. 

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan 

bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayahnya-Nya 

kepada kita semua, amin. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu 

penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk 

penyempurnaan skripsi ini. 

 

Akhirnya, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya, maupun bagi pembaca umumnya. 

  

Bandung,  Maret  2010 

 

                                                                                                  Penulis    


