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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT, karena berkat rahmat 

dan hidayah-Nya penulis telah mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektifitas Pendapatan Asli 

Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Kasus Pada 6 (enam) Daerah 

Kabupaten/Kota di Periangan Timur)” Skripsi ini disusun untuk memenuhi 

salah satu syarat pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Siliwangi. 

 Penulis menyadari bahwa selama penulisan Skripsi ini penulis  banyak 

mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan 

banyak terima kasih kepada: 

1. Kedua orang tua saya, Cucu Sumiati dan Edi Supriadi, serta kakak, dan adik 

tercinta yang selama ini senantiasa terus memberikan doa, motivasi, serta 

memberikan kasih sayang yang tidak terbatas sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Skripsi ini. 

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

yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan izin kepada penulis 

dalam menyusun Skripsi. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Dedi Kusmayadi, S.E., M.Si.Ak., CA., ACPA. selaku 

Dekan Fakulatas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. 

4. Ibu R. Neneng Rina Andriyani, S.E., M.M., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. 
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5. Ibu  Euis Rosidah, S.E., M.Ak. selaku dosen pembimbing 1 atas bimbingan dan 

pengarahannya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Skripsi ini dengan lancar. 

6. Rani Rahman, S.E., M.Ak. selaku dosen pembimbing 2 atas bimbingan dan 

pengarahannya yang telah di berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Skripsi ini dengan lancar.  

7. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Siliwangi yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat 

bermanfaat bagi penulis. 

8. Teman-teman BE-HIMATANSI 2015 yang selalu memberikan motivasi dan 

arahan dalam menyelesaikan Naskah Skripsi ini. 

9. Teman-teman HIMATANSI yang memberikan dorongan serta semangat nya. 

10. Teman-teman kelas Akuntansi A 2015 yang terus bersama menjalin 

silaturahmi dan saling bantu membantu satu sama lain, semoga kita dapat 

berkumpul lagi dengan keadaan yang sangat bahagia. 

11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini 

yang tidak bisa disebutkan satu per satu, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Semoga Alloh SWT memberikan balasan berlipat ganda. 
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Skripsi ini bukanlah karya yang sempurna karean masih banyak memiliki 

kekurangan, baik dalam hal isi ataupun sistematika dan teknik penulisannya. Oleh 

sebab itu, penulis sangat mengaharapkan kritik dan saran yang membangun demi 

kesempurnaan Naskah Skripsi ini. Akhirnya, semoga Naskah Skripsi ini  dapat 

diterima dan bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca . Aamiin. 
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