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KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT, segala puji dan syukur penulis ucapkan

kehadirat-Nya yang telah memberikan segala anugerah-Nya kepada penulis

sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “PENGARUH

GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DAN KOMPETENSI PEJABAT

PENATAUSAHAAN KEUANGAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH”. Maksud penyusunan skripsi ini

adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam  menempuh ujian sarjana Fakultas

Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Universitas Widyatama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat

keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan penulis baik dalam hal

penyajian maupun pengguna bahasa. Namun demikian inilah yang terbaik yang

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 penyelesaian skripsi ini

penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dan dorongan yang sangat

berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang

paling mendalam, penulis mengucapkan terimakasih yang begitu besar kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan kasih sayang, berkah, rahmat dan

karunia-Nya yang begitu besar kepada penulis.

2. Orang tua tercinta Ayahanda Cecep Rafiudin dan Ibunda tercinta Lina

Marliani atas semua kasih sayang, bantuan, dukungan moril dan materil,

nasihat serta doa yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini.

3. Bapak Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku dosen pembimbing

yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan

petunjuk, pengetahuan, bimbingan, dan pengarahan selama penyusunan

skripsi ini.
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4. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku Rektor Universitas

Widyatama.

5. Bapak Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku Wakil Rektor

Universitas Fakultas Ekonomi Widyatama.

6. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan K., S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Dekan

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

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

Ekonomi Universitas Widyatama.

8. Ibu Erly Sherlita, S.E.,M.Si.,AK.,CA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi

S-1 Universitas Widyatama.

9. Bapak Prof. Dr. H. Karhi N. Sarjudin, Ak., M.M., CA., selaku Dosen Wali

penulis yang selalu memberikan bimbingan kepada peneliti selama

melaksanakan perkuliahan.

10. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas

Widyatama, yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan bekal ilmu

pengetahuan kepada penulis.

11. Keluarga besarku tercinta, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima

kasih atas doa dan dukungannya selama ini.

12. Tegar Krisrizqia yang setia menemani baik dalam suka maupun duka serta

yang selalu mendoakan, memberi dukungan dan semangat untuk

menyelesaikan skripsi ini.

13. Sahabat terbaik di kampus yang selalu memberikan bantuan, tawa, canda, dan

dukungan selama menyelesaikan skripsi, Wine, Intan, Teta, Gaby, Andily,

Ranny, Melvi, Anny, Vindi, Vivi, Nadia, Anne, Rizka, Erfan, Ujo, Riefky,

Shandy, Fahmi, Army, Satrioryan, Dimas.

14. Sahabat terbaik yang selalu memberikan dukungan dari jauh selama

menyelesaikan skripsi, Intan Putri, Intan Maharani, Desy, Gita, Riva, Resha,

Nabila, dll.

15. Seluruh anak-anak Akuntansi  yang telah banyak memberikan pengalaman

berharga dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
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16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini,

yang telah memberikan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih

yang tidak terhingga pada semua pihak yang terlibat, dengan harapan semoga

hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT

membalas perbuatan kita, Amin.

Bandung, September 2016
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