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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan 

Alokasi Dana Desa (ADD) serta Dampaknya terhadap Belanja Desa (Studi 

Kasus pada Desa-Desa di Kecamatan Cimaragas Tahun 2015-2017)”. 
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Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di 

Universitas Siliwangi. 
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Penulis juga menyadari, dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan 

berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, semangat, motivasi, dan do’a 

untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan 

ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada: 

1. Kedua Orang Tua penulis, Dedih Rahmat, S.Pd., dan Aat Siti Drajat, S.Pd., 

yang selalu memberikan berbagai dukungan dan motivasi kepada penulis 

baik secara moril maupun materi, serta do’a-do’a yang selalu dipanjatkan 

kepada Allah SWT untuk kebaikan penulis. Semoga Allah memberikan 
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lindungan dan kesehatan kepada orang tua penulis, agar dapat melihat 

penulis menjadi orang yang orang tua penulis banggakan. 

2. Bapak Prof. DR. H. Rudi Priyadi, Ir., M.S., selaku Rektor Universitas 

Siliwangi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

menimba ilmu di Universitas Siliwangi. 

3. Bapak Prof. DR. H. Dedi Kusmayadi, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA., selaku 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk menempuh jenjang Strata 1 (satu) di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis. 

4. Ibu Rd. Neneng Rina Andriyani, S.E., M.M., selaku Ketua Prodi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi yang telah memberikan 

izin dan kesempatan kepada penulis untuk memulai menyusun skripsi ini. 

5. Bapak Iwan Hermansyah, S.E., M.Si., Ak., selaku Sekretaris Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya. 

6. Bapak DR. Jajang Badruzaman, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Wali Dosen 

saya yang telah memberikan doa dan dukungannya selama penulis belajar. 

7. Bapak H. Tedi Rustendi, S.E., M.Si., Ak., C.A., selaku Pembimbing I yang 

telah dengan sabar memberikan bimbingan, saran, dukungan, dan 

arahannya kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. 

8. Ibu Nisa Noor Wahid, S.E., M.M., selaku Pembimbing II yang telah dengan 

sabar memberikan bimbingan, saran, dukungan, dan arahannya kepada 

penulis dalam menyusun skripsi ini. 



v 
 

9. Seluruh staf dosen pengajar dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Siliwangi Tasikmalaya yang telah senantiasa 

memberikan ilmu dan pengetahuan serta membantu penulis dalam 

penulisan skripsi ini. 

10. Untuk kakak dan keluarga penulis lainnya yang senantiasa selalu 

mendo’akan penulis demi tercapainya cita-cita penulis serta selalu 

memberikan dukungan berupa moril maupun materil.  

11. Untuk Iqbal Nizalutfhi, yang senantiasa sabar mendampingi disegala cuaca 

baik susah maupun senang, membantu penulis baik secara moril maupun 

materi, memotivasi, memberikan kritik dan saran, serta yang selalu setia 

mendengarkan berbagai keluh kesah penulis dalam penulisan skripsi ini.  

12. Teman, sahabat, sekaligus keluarga seperjuangan, Aina Rahman, Febby Nur 

Fitria, Sri Pujawati, Gina Sofa Dzurotul Faridah, Emmalia Astuti, Ramdhan 

Juniar, Gilang Media Alamsyah, dan Muhammad Iqbal Maulana, yang telah 

mendesak, membantu, memberikan dukungan dan motivasi serta berbagai 

nasihat kepada penulis. 

13. Rekan-rekan Akuntansi A 2015, terimakasih atas kerja sama, dukungan, 

motivasi, semangat, serta pembelajaran selama masa perkuliahan di Prodi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. 

14. Sahabat seperjuangan, Meta Citra, Audi Karennita, Desi Sukma, Kania 

Rostina, dan Kennygia, yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, 

memberikan dukungan, motivasi, dan menghibur dikala penulis kesulitan. 
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15. Pihak-pihak Kecamatan Cimaragas, seluruh Kepala Desa, Sekretaris Desa, 

dan Perangkat Desa pada desa-desa di Kecamatan Cimaragas yang telah 

membantu penulis dalam mengumpulkan data yang penulis perlukan untuk 

menyusun skripsi ini. 

16. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, yang sudah 
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menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Demikian pengantar dari penulis, semoga Allah SWT senantiasa melipat 

gandakan pahala kepada semua pihak tersebut atas kemurahan hatinya. 
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