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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Bissmillahirahmanirrahim, Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT 

yang memberikan rahmatnya serta anugerah bagi peneliti untuk menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat ujian kelulusan sarjana Program 

Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama dengan judul 

“Pengaruh Penerapan Good Government Governance Terhadap Kualitas 

Pelayanan Publik (Survei pada Sekolah Dasar Negeri Kota Bandung)”. 

Pada hakekatnya peneliti menyadari bahwa skripsi yang disusun ini jauh dari 

sempurna, mengingat pengalaman dan kemampuan yang dimiliki peneliti masih 

terbatas dan belum sempurna. Maka dari itu, saran, masukan serta kritik yang sifatnya 

membangun sangat diharapkan oleh peneliti demi sempurnanya skripsi ini.  Dengan 

segala kerendahan hati peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada 

seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan bantuan selama penyusunan 

skripsi baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya untuk: 

1. Mama dan Bapak, Makhlisa Hasnawati dan Mochammad saiful Anwar  yang 

selalu mendoakan Lala yang terbaik, serta bersusah payah untulk Lala agar 

bisa terus berkuliah serta dapat menyelesaikan skripsi ini, lala sangat 

berterimakasih dan semoga dapat membalas semua yang telah diberikan oleh 

Mama sama Bapak ke Lala. 
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2. Kakakku dan Adikku yang tersayang, Mas Yan dan Dinda yang suka 

disusahin mbak lala dan suka kena omel atau marahnya mbak lala kalau lagi 

pusing, serta seluruh keluarga besar yang telah mendukung dan mendoakan. 

3. Ibu Dini Arwaty, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, memberi 

masukan, nasihat dan saran selama penyusunan skripsi. 

4. Yang terhormat, Bapak Islahuzzaman, Dr., H., S.E., M.Si., Ak., C.A. selaku 

Rektor Universitas Widyatama. 

5. Yang terhormat, Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Wakil Rektor 

II Universitas Widyatama. 

6. Yang terhormat Bapak R. Wedi Rusmawan Kusumah, Dr., S.E., M.Si., Ak., 

C.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Yang terhormat, Bapak Bachtiar Asikin, S.E.,M.M. Ak., CA. Selaku Wakil 

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

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

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

9. Yang terhormat, Ibu Tria Apriliana, S.E., M.SI. selaku dosen wali yang 

memberikan arahan kuliah bagi penulis dari semester awal sampai semester 

akhir dan selalu memberikan semangat. 
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10. Yang terhormat, Bapak Rochmad Bayu Utomo, S.E., M.Si., Ak., CA Selaku 

dosen wali yang memberikan arahan kuliah bagi penulis dari semester awal 

sampai semester akhir dan selalu memberikan semangat 

11. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang 

selama ini telah memberikan ilmunya yang berharga bagi peneliti. 

12. Triple B sahabat dari Smp sampai selamanya: Syifa Wulandari dan Siska 

Puspitasari. Terimakasih telah menemani lala dan mewarnai masa – masa lala 

dalam penyusunan skripsi ini. Love all of you ! 

13. AKRAB (Ibu Ninis (Ninis), Mbe (Bella), Enci (Eci), Didi (Diana), Ojan Abas 

(Ojan), Iting (Thia), Nca (Icha), Mas manisan (Mirza), Ibu jenius (Meta), Bale 

(Iqbal), Uji (Ridwan), Abang (Zaldi), Sandra) yang telah dan sedang berjuang 

bersama-sama, terimakasih untuk segalanya, kenangan serta tawa yang ada, 

dan kecerewetan kalian selama ini. 

14. For Ma Boy, Yusuf Irfan, terimakasih udah bantu penyeberan kuesioner dan 

menemani lala selama ini. Love you ! 

15. Anak bimbingan Bu dini, Siska, Sandra, Zara, Annisa yang selalu kompak 

bimbingan bareng, tempat sharing, saling bantu memberi semangat dan doa. 

16. Akang dan teteh yang membantu lala menyusun skripsi ini dan telah memberi 

dukungan : Kang Ichwan, Kang Robby, Teh menka, Teh Pute, Kang Adit. 

17. Penunggu perpustakaan rabu malam : Arini, Meiricha, Eky ( Mas Bambang ), 

Meta. 
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18. Siti Sopiah, Lutfi Dwi Putra, Yulianti, Hoho, Maudy, Eja, toto, Bedi, Irham, 

Iqbal, Irene, reni, Zia, Rena, Icha, Nerissa, Nindy, Desty, Vincent, Michael, 

ghaitsa, suci, annisa, indah, Imeh, Ashari, Tata, Sofi, Jojo, Pero, Arin, dll 

teman pertama di Universitas Widyatama yang selalu membantu dikala susah, 

terimakasih banyak. 

19. Anak – anak Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi tahun 2014-2015, serta 

tahun 2015-2016 yang menemani lala dan memberikan pengalaman yang luar 

biasa. 

20. Anak – anak Kopma yang tidak bisa disebutkan satu – satu terimakasih 

banyak telah memberikan pengalaman yang luar biasa.  

21. Terimakasih banyak Meta Marcelina telah membantu penyampaian proposal 

serta selalu merepotkan. Kesayangan ! 

22. Alpha Female, Meiricha, Desita dan Diana, terimakasih telah memberikan 

waktu dan kenangan yang sangat berharga, impian yang indah, semoga bisa 

terwujud suatu hari nanti. Amin. We are strong woman ! 

23. Sahabat SMA : Melly Dinarwati, Insan Suci Pratiwi, Vicky Veranika, Rifah 

Sani, Ghina Saraya, telah mendukung, memberikan semangat serta doa sama 

Lala, love you ! 

24. Terimakasih banyak kepada Bapak/Ibu Kepala Sekolah yang telah membantu 

lala untuk menyusun skripsi ini. 

25. Abang Mentari yang membantu melancarkan proses penyusunan skripsi. 
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26. Anak – anak danus nan setia menemani penyusunan skripsi, Irene, Inna, 
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27.  Semua teman-teman Akuntansi Universitas Widyatama 2013, 2014, seluruh 

petugas Perpustakaan Widyatama dan pihak-pihak lainnya yang tidak bisa 

penulis sebutkan satu per satu. 
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