
 

ii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dimana atas rahmat 

dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan 

judul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat”. Skripsi ini diajukan 

sebagai salah satu syarat untuk memenuhi ujian sidang Sarjana Program Studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Dalam penyelesaian 

skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, bantuan dan 

motivasi dari berbagai pihak. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, 

penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 
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mencurahkan cinta kasih-Nya serta ridho-Nya kepada penulis. 
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S.T., M.Si dan mama Hj. Indyah Isnaeni S.H. yang telah membawa 

penulis ke dunia ini dan telah mencurahkan segala nasihat, perhatian, 

dukungan, semangat serta kasih sayang dan doa yang tulus yang selalu 

dipanjatkan dan diberikan untuk kesuksesan dan kelancaran penulis. 

3. Kedua kakak penulis yang tersayang Lucky Andiani, S.T., M.T. dan Hardi 

Kusuma Yudha, S.T., terima kasih atas semangat dan perhatian yang 

diberikan kepada penulis. 

4. Yang terhormat ibu Dr. Diana Sari, S.E., M.Si., Ak., QIA. selaku Dosen 

Pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk 
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membimbing serta memberikan pengarahan, masukan, dan kritikan kepada 

penulis dalam menyusun skripsi ini. 

5. Yang terhormat dan yang akan selalu dikenang yaitu Ibu Prof. Dr. Hj. 

Koesbandijah Abdoel Kadir, M.S., Ak (Alm), selaku Ketua Yayasan 

Widyatama Bandung. 

6. Yang terhormat Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor 

Universitas Widyatama Bandung. 

7. Yang terhormat Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku 

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

8. Yang terhormat Ibu Erly Sherlita S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Program 

Studi Akuntansi S1 Universitas Widyatama Bandung dan sekaligus dosen 

wali penulis. 

9. Yang terhormat Ibu Intan Oviantari, S.E., M.Ak., Ak., selaku Sekretaris 

Program Studi Akuntansi S1 Universitas Widyatama Bandung yang telah 

memberikan pengarahan serta bimbingan selama pengajuan proposal 

skripsi hingga disetujui. 

10. Seluruh dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama yang telah memberikan semua ilmu dan pengetahuan yang 

bermanfaat selama ini kepada penulis sampai penulisan skripsi ini. 

11. Sodari Resti Restiyani yang telah memberikan atas segala doa, perhatian, 

semangat dan kasih sayangnya selama ini yang sangat membantu penulis. 

Semoga kelak kita dapat meraih cita-cita yang kita harapkan. 
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12. Sodara Ali RRZ, Dedi S, dan Ihsan A yang telah menjadi teman terbaik 

penulis dari awal masuk kuliah hingga akhir kuliah. Semoga pertemanan 

dan persahabatan kita tetap tetap terjaga hingga akhir hayat dan semoga 

kesuksesan menghampiri kita semua. 

13. Partner in crime penulis (john, faisal, docan, bayu, nando, dean, imdan, 

yasmin, tania dan kawan-kawan lainnya) yang telah memberikan 

kenangan-kenangan gila dari jaman sma hingga kuliah dan kita semua 

akhirnya tobat pada waktunya haha.. 

14. Buat anak-anak Garis Keras GSG (ikiw, eki, arma, karyo, haris, erwan, 

tresna, wafa, abah, mario, roni, fajar, randy buuk), terima kasih telah 

menjadi teman nongkrong penulis di tangga menhol, semoga kelak tangga 

menhol ada penghuninya setelah kita semua pergi meniggalkan kampus 

tercinta ini. 

15. Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi masa bakti 2010-2012 (amoy, novi, 

manto, randy botak, denna, ica, bonay, ken, teh helis, teh pica, teh isti, teh 

indri, teh ntoon, dan yang lainnya karena keterbatasan kertas), terima kasih 

telah memberikan pengalaman organisasi selama di senat semoga kelak 

pengalaman ini bisa berguna bagi penulis. 

16. Teman-teman akuntansi kelas D’09 (dindun, via, ateu, ade bunga, restu, 

wahyu, deni, bulan, rialdi, menye, arnold, ardiandra, dan yang lainnya), 

terima kasih telah memberikan kenangan dan keceriaan pada saat awal 

masuk kuliah, kenangan ini tak akan terlupakan oleh penulis. 
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17. Kepada segala pengalaman dan kejadian buruk penulis selama ini karena 

bila tidak ada pengalaman dan kejadian tersebut penulis tidak akan bisa 

introspeksi diri untuk jadi pribadi yang lebih baik. 

18. Teman-teman TK, SD, SMP, SMA. Terima kasih telah memberikan 

keceriaan dan kenikmataan masa kecil dan remaja. Sukses untuk kalian 

semua. 

19. Teman-teman seperjuangan angkatan 2009 atas kebersamaan dan kerja 

keras bersama saat UTS dan UAS. Semoga kelak kita menjadi orang yang 

berguna bagi nusa dan bangsa. Merdeka! 

Penulis menyadari adanya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini dan 

masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan yang penulis 

miliki. Oleh karena itu saran serta kritik yang bersifat mambangun sangat penulis 

harapkan. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga hasil 

penelitian ini bisa bermanfaat bagi semua pihak. Terima kasih. 
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