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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT, karena atas semua rahmat dan karunia-Nya, serta shalawat serta salam 

senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, keluarganya dan para 

sahabat-sahabatnya. Atas nikmat dan karunia-Nya maka penulis dapat, 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Akuntabilitas Keuangan” (Survey Pada 

12 Dinas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat). Penyusunan skripsi ini 

diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh siding sebagai akhir 

dari program Strata Satu (S-1) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama Bandung.  

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan bantuan dan bimbingan 

berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1. Allah SWT atas kemudahan dan kelancaran yang telah diberikan-Nya 

kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

2. Ibunda Tri Mulyantini dan Ayahanda Suyadi yang selama ini telah 

memberikan segala pengorbanan, doa dan dukungan secara moril, 

spiritual maupun materil. 
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3. Kakakku Setyo Sutriono yang telah memberikan doa dan semangat serta 

dukungannya kepada penulis. 

4. Ibu Dr. Silviana, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku dosen pembimbing yang 

telah bersedia memberikan bimbingan dengan baik dan sudah 

meluangkan waktu, memberikan doa serta arahan dan dorongan untuk 

membimbing dalam menyusun skripsi ini. 

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

Universitas Widyatama. 

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

Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

7. Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku ketua Program Studi 

Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang telah 

memberikan bekal pendidikan dan ilmu pengetahuan yang sangat 

berharga selama penulis menempuh perkuliahan. 

9. Seluruh staf keuangan pada Dinas Pemerintah Kabupaten Bandung 

Barat yang telah memberikan kelancaran dalam melaksanakan 

survei/penelitian penulis. 

10. Muhammad Fahrizal yang senantiasa menemani, mendoakan, 

memberikan semangat, dan selalu membantu penulis dalam penyusunan 

skripsi. 

11. Eska Legalita, Risha Pratiwi, Yesi Febriani, dan Sheni Puspa sahabat 

terbaik sejak SMP, yang selama ini menjadi teman yang baik untuk 
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penulis, selalu memberikan doa dan dukungan untuk penulis agar dapat 

menyelesaikan skripsi. 

12. Teman SMA IPS 4 yang selalu menghibur dengan canda tawa dan 

memberikan semangat.  

13. Indriyani Julyanti, Ossa Riskania, Cynthia Devi, Priscilla Azaria 

sahabat seperjuangan sejak awal kuliah yang selalu mendoakan, 

memberikan semangat, dan selalu membantu dalam penyusunan skripsi. 

14. Teman-teman bimbingan Ibu Silviana, terimakasih untuk bantuannya 

selama masa bimbingan. 

15. Seluruh teman-teman Jurusan Akuntansi S-1 angkatan 2012 yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu dan 

memberikan kenangan. 

16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, 

terimakasih atas bantuan dukungan serta doanya. 

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Karunia-Nya dan membalas 

kebaikkan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, 

dan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 Bandung, September 2016

 Penulis, 

  

 

 

 Fika Meliani 


