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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena

atas ramhat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi yang

berjudul “PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN AKUNTANSI

PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL

(Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah

Kabupaten Ciamis)”. Tugas skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat

menempuh program strata 1 guna memperoleh gelar sarjana ekonomi pada

program studi akuntansi di Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung.

Penulis meyadari bahwa dalam penyusunan tugas skripsi ini banyak sekali

kekurangan, baik itu keterbatasan kemampuan, pengetahuan, pengalaman maupun

dalam penggunaan tata bahasa. Tetapi penulis berupaya sebaik mungkin dengan

harapan tugas skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu,

penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulisan berikutnya bisa lebih baik

lagi.

Selama penyusunan tugas skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan

dari berbagai pihak, baik berupa petunjuk, arahan, maupun bimbingan. Tidak lupa

kedua orang tua yang selalu mendoakan dalam tiap tutur katanya, serta selalu

memberikan semangat kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini,

penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Assoc. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T., selaku Rektor

Universitas Komputer Indonesia.

2. Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., Spec. Lic., selaku Dekan Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia.

3. Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak., Ak., CA., selaku Ketua Program

Studi Akuntansi Universitas Komputer Indonesia.
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4. Dr. Sri Dewi Anggadini, SE., M.Si., Ak., CA., selaku dosen pembimbing

yang telah banyak meluangkan waktunya guna membimbing,

mengarahkan dan memberikan petunjuk dalam menyelesaikan tugas

skripsi ini.

5. Dr. Ely Suhayati, SE., M.Si., Ak., CA., selaku Dosen Wali 4 AK 2.

6. Staff Dosen Program Studi Akuntansi UNIKOM yang telah memberikan

ilmu selama menempuh proses dibangku kuliah.

7. Staff Kesekretariatan Program Studi Akuntansi UNIKOM yang telah

memberikan pelayanan dan informasinya.

8. Seluruh pihak OPD Pemerintah Kabupaten Ciamis yang telah terlibat

dalam tugas skripsi ini

9. Keluarga tercinta atas doa dan dukungannya dalam penyusunan tugas

skripsi ini

10. Semua teman-teman yang telah bekerjasama dan saling berbagi ilmu

dalam penyusunan tugas skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas jasa kepada semua pihak yang telah

membantu dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

Bandung, Agustus 2019

Penulis,

Gistnie Zainul Qurni
21115027


