KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Illahi Robi atas segala
rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul:
“PENGARUH GOOD GOVERNANCE DAN KOMITMEN ORGANISASI
TERHADAP KINERJA DINAS PEMERINTAH (Sensus pada Dinas Kota
Tasikmalaya)”.
Tidak lupa shalawat serta salam kita curahkan kepada nabi akhir zaman,
yakni Nabi Muhammad SAW, dan para sahabatnya di akhir zaman.
Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna.
hal ini disebabkan karena semata-mata keterbatasan kemampuan dan pengalaman
penulis. Namun dengan harapan yang besar atas bimbingan dan bantuan dari
dosen pembimbing serta semua pihak, akhirnya penulisan Skripsi ini dapat
penulis selesaikan. dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:
1.

Kedua orang tua penulis Gunawan Sutarsa dan Heni Mamlakah Alfawaiz
Syadily yang selama ini dengan penuh kesabaran telah mengasuh, mendidik,
dan mengasihi serta mendoakan setiap langkah dan usaha untuk mewujudkan
harapan penulis. Terima kasih tak terhingga atas semua perwujudan cinta dan
do’a pada penulis selama ini. Kalian orang tua terhebat bagiku.
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2.

Kaka dan adikku tercinta Mochammad Kevin Julianto dan Kinan Sutarsa
serta keluarga besar yang sudah banyak memberikan do’a dan dukungannya
kepada penulis.

3.

Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir., MS, selaku Rektor Universitas Siliwangi
Tasikmalaya.

4.

Dr. H. Dedi Kusmayadi, S.E., M.Si. Ak., CA., selaku Dekan Fakultas
Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya

5.

R.Neneng Rina Andriyani, S.E., M.M., Ak., CA, selaku Ketua Jurusan
Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Siliwangi

Tasikmalaya.
6.

Iwan Hermansyah, S.E., M.si.,Ak,CA , selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi Tasikmalaya.

7.

Dr. Jajang Badruzaman, S.E., M.Si., Ak, selaku pembimbing I yang selalu
membimbing dan mengarahkan penulis.

8.

Rani Rahman, S.E., M.Ak, selaku pembimbing II dan wali dosen Akuntansi
C 2015

yang selalu membimbing selama perkuliahan dan mengarahkan

penulis.
9.

Seluruh dosen pengajar serta segenap karyawan, di lingkungan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi Tasikmalaya yang telah banyak
membantu penulis selama studi serta keperluan-keperluan akademik.

10. Pemerintah Kota Tasikmalaya atas pemberian izin kepada peneliti untuk
melakukan penelitian di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
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11. Rekan-rekan seperjuangan, Gina Oktania, Ulhaq Siyadari Najmi, Sinta
Salsabila, Rifatul Mahmudah, Fika Pahlawati Putri dan Fristia Lestari yang
telah memberikan dukungan, dan memberi masukan kepada penulis.
12. Rekan-rekan Akuntansi C 2015 dan Akuntansi Sektor Publik 2015 yang
telah memberikan dukungan, bantuan dan kebersamaanya.
13. Rekan- rekan KKN 78 Mekarsari yang selalu memberikan do’a, bantuan
dan semangatnya.
14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu
mendorong, memotivasi, serta membantu penulis dalam menyelesaikan
penyusunan skripsi ini.
Besar harapan saya, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua
pihak. Aamin Ya Robbal A’lamin. Akhir kata penulis, peulis ucapkan terima
kasih dan semoga Allah SWT melimpahkan karunia-nya dalam setiap amal
kebaikan kita dan diberikan balasan. Amiin.

Tasikmalaya, April 2019

Penulis
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