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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat 

dan karuniaNya yang telah memberikan hikmat kepada penulis sehingga 

penyusunan skripsi dengan judul “EVALUASI PENERAPAN STANDAR 

AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI DINAS PERUMAHAN, PENATAAN 

RUANG, DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BANDUNG” dapat 

diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang direncanakan.  

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh 

ujian Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama. Penulis 

menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan 

masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang 

penulis miliki. Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis 

sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah 

perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Cukup banyak kesulitan yang penulis 

temui dalam penulisan skripsi ini, tetapi Alhamdullilah dapat penulis atasi dan 

selesaikan dengan baik.  

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga 

pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa 

hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak 

yang telah memberikan bantuan moril maupun materil secara langsung maupun 

tidak langsung kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, 

terutama kepada: 
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1. Orang tua tercinta ibu Ani Komariah dan ayah Setio Budiono yang selalu 

mendoakan, memberikan semangat, motivasi, dan dukungan moril maupun 

materil kepada penulis yang tiada hentinya sehingga penyusunan skripsi 

ini dapat diselesaikan.  

2. Ibu Dr. Veronica Christina M.P.P, 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. 

3. Kakak Santy Pusparahayu Ekawati dan Kakak Ipar Nyoman Firman 

Achmadi yang selalu memberikan dukungan kepada penulis, dan juga 

Nada Qafisha Firman keponakan yang selalu membuat penulis semangat 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

4. Rifqi Nanda Subagja Ruchiat yang selalu menemani, memberikan 

motivasi, bantuan, serta memberikan semangat yang tiada hentinya kepada 

penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan 

baik. 

5. Keluarga besar H. Dudung Supriatna dan keluarga besar R. Soeryadi 

(Alm) yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan baik secara 

moril maupun materil. 

6. Yurika Sari, Amalia Wahani, Fatimah Loanda Putri, Ricky Mulyana 

Kristiawan, dan Widya Septiana yang selalu menemani, memberikan 

dukungan, semangat dan bantuannya, serta pengalaman yang sangat 
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berharga dari awal perkuliahan hingga akhirnya skripsi ini dapat 

diselesaikan. 

7. Teman-teman kelas E yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, 

terimakasih untuk dukungan dan semangat yang diberikan baik secara 

langsung maupun tidak langsung.  

8. Untuk teman-teman satu bimbingan yang selalu mendukung untuk 

penyelesaian skripsi ini.  

9. Seluruh pihak yang terkait teman, sahabat, kerabat, yang tidak dapat saya 

sebutkan satu persatu. 

Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih yang tidak terhingga pada semua 

pihak yang terlibat, dengan harapan semoga hasil penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak. 
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