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KATA PENGANTAR  

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat, 

rahmat, karunia serta bimbingan-Nya dan tidak lupa shalawat serta salam senantiasa 

tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para 

sahabatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini dengan mengambil 

judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap 

Belanja Langsung (Survei pada Pemerintahan Kota Di Provinsi Jawa Barat)”. 

Adapun penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan 

jenjang pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia.  

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan 

masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan 

penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang berguna 

serta ditujukan untuk penyempurnaan skripsi ini.  

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati izinkanlah penulis untuk 

menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dr. Sri 

Dewi Anggadini, SE., M.Si., Ak., CA,  selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar 

dan tekun memberikan waktu serta bimbingan kepada penulis dalam menyusun 

Skripsi ini.  
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Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak akan 

terwujud tanpa adanya bimbingan, dorongan, nasehat dan bantuan dari berbagai 

pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada:  

1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, MT, 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 Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia dan Dosen 

Wali kelas Akuntansi 1 Angkatan 2016.   

4. Dr. Sri Dewi Anggadini, SE., M.Si., Ak., CA, selaku Koordinator Skripsi 

pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Komputer Indonesia.      

5. Seluruh Staf Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Komputer Indonesia yang telah membekali penulis dengan 

pengetahuan dan membantu penulis dalam menyusun penelitian dengan baik.  
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6. Staf Kesekretariatan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Komputer Indonesia yang telah memberikan pelayanan dan 

informasi dengan baik.  

7. Orang Tua beserta keluarga tercinta yang telah memberikan doa dan dorongan 

baik moril maupun materiil demi kelancaran kuliah bagi penulis.   

8. Rachmita Syami, Sulton Aulia, Shafira Aulia Rahmadi, Yudhi Insan Pratama, 

Fahmi Hartanto, Siti Ekawati, Egitya Alif Hidayat, dan Erry Juniar Sofyan 

sebagai sahabat yang samasama saling memberikan semangat dan doa dalam 

mengerjakan tulisan ini.  

9. Seluruh rekan-rekan kelas Akuntansi 1 Angkatan 2016 yang sudah menemani 

penulis selama berada di bangku kuliah.  

10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang 

secara langsung ataupun tidak langsung yang turut membantu penyelesaian 

tulisan ini.  

Dengan segala keterbatasan, penulis memohon maaf apabila tulisan kurang 

berkenan dan semoga apa yang telah penulis sajikan dalam Skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak, baik bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada 

umumnya untuk waktu yang akan datang.  
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Akhir kata, semoga semua bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah 

diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT serta 

menjadi penolong kita diakhirat nanti, Amin.   

  

Bandung,  Mei 2020  

Penulis  

  

  

   

Riza Azasul Azrin  
NIM. 21116018  


