
KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan 

petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang akan diajukan 

untuk salah satu syarat ujian kelulusan sarjana Program Studi Akuntansi S1 pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama dengan judul “Pengaruh Pengawasan 

Intern Pemerintah terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah 

Daerah (Studi Survei pada 17 SKPD Kota Bandung”.  

 Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini 

sangat jauh dari kesempurnaan dan masih banyak yang harus diperbaiki, 

mengingat keterbatasan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan penulis baik 

dalam hal penyajian maupun penggunaan bahasa yang penulis miliki. Namun 

demikian inilah yang terbaik penulis lakukan dan semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu semua masukan, kritik, dan saran 

yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan bagi penyempurnaan skripsi 

ini. 

 Selama persiapan, penyusunan, sampai dengan menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan segala kerendahan 

hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang 

yang turut membantu, khususnya:  

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan kemudahan 

bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 



2. Kedua Orang Tuaku, Almarhum Ayah Asep Hernanto Sudrajat dan Mama 

Yeni Gustini tercinta yang selalu memberi perhatian, semangat, kasih sayang, 

nasihat, dan dukungan yang sangat berarti baik materil maupun non-materil 

terutama untuk doa yang tiada hentinya kalian panjatkan kepada penulis, I 

Love you Both. 

3. Almarhum Kakek Kana Sopandi dan Almarhummah Nenek Epon Kuraesin, 

semoga ini menjadi salah satu amal jariyah terbaik yang selalu mengalir 

untuk kalian agar diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT. 

4. Seluruh Keluargaku, Bapak Rd. H. Yaya Mulyana,  Dra. Neneng Farida 

beserta Uu Bambang Budiarto, Om Budi Mulyana, Peri Sopian S.E, Asep 

Hendra, Tante Rina, Tante Nunung dan Tante Anna yang selalu memberikan 

doa, dukungan, kasih sayang selama pembuatan skripsi ini. 

5. Ibu Rafael G. Aida Wijaya, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing  

yang telah meluangkan waktunya, tenaga, dan pikirannya ditengah kesibukan 

untuk membimbing, memberikan petunjuk, masukan dan pengarahan, serta 

nasihat selama penulis menyusun skripsi ini.  

6. Bapak Islahuzzaman, Dr., H., S.E., M.Si., Ak., C.A. selaku Rektor 

Universitas Widyatama.  

7. Bapak Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku wakil rektor 

Universitas Widyatama. 

8. Bapak R. Wedi Rusmawan Kusumah, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA. selaku 

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

9. Bapak Bachtiar Asikin, S.E.,M.M.,Ak.,CA. selaku Wakil Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama dan selaku penguji I yang telah 



memberikan saran dan masukan yang berguna sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik. 

10. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak.,C.A. selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

11. Bapak Remon Gunanta, S.P.d., M.Si. selaku Sekretaris Program S1 Fakultas 

Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama dan selaku penguji II 

yang telah memberikan saran dan masukan yang berguna sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan dengan baik. 

12. Bapak Yoga Tantular Rachman, S.E., M.Si. selaku dosen wali yang 

memberikan arahan kuliah bagi penulis dari semester awal hingga akhir 

menyelesaikan skripsi. 

13. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi 

Universitas Widyatama yang selama ini telah memberikan ilmunya yang 

berharga bagi penulis. 

14. Afrizal Fahd Hidayat S. Ab, terimakasih atas semua bantuan motivasi, 

semangat dan senantiasa mendukung, menemani dan mendoakan penulis 

hingga akhir skripsi ini.  

15. Sahabat terbaik dan tersayang Gian Afrilla dan Vivi Fitri yang selalu 

memberikan masukan, doa, semangat dan menjadi tempat berkeluh kesah 

selama pembuatan skripsi ini.  

16. Sahabat “OTAK UDANG” Alwi Salman, Axel Abian, Gilang Nurdiansyah, 

Luddy Ashriansyah, Muhammad Irsyad, Ricky Rinaldi, Tegar Tri 

Griyawanto dan Zayd G. Rachlan yang selalu memberikan semangat dan 



menjadi tempat berkeluh kesah, tempat membagi canda dan tawa sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

17. Sahabat tersayang Ratih Ayu Puspadewi dan Widya Anjani yang selalu 

memberikan masukan, tempat untuk berkeluk kesah, bercerita, canda tawa, 

doa, semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

18. Teman seperjuangan selama bimbingan Khairul Mustofa yang selalu menjadi 

tempat untuk berdiskusi dan berkeluh kesah selama penyusunan skripsi. 

19. Seluruh teman-teman Jurusan Akuntasi S1 angkatan 2012 Universitas 

Widyatama yang telah memberikan pengalaman berharga, memberikan 

kenangan indah dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. 

Semoga bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan mendapat balasan 

dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Aamiin. Akhir kata penulis mohon maaf 

apabila terdapat kekurangan dalam penulisan dan penyajian skripsi ini. Mudah-

mudahan skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya. 
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