
KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan pemilik segala ilmu. Shalawat serta 

salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada jungjunan dan panutan kita, 

manusia yang telah dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, pembawa cahaya terang 

benderang dari kegelapan jaman Jahiliah, kepada panutan kita Nabi Muhammad 

SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang selalu 

istiqomah menjalankan ajarannya. Atas Kehendak-Nya 

Alhamdulillahirabbil’alamin penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian 

skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan 

Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa”, disusun guna memenuhi 

salah satu syarat menempuh jenjang S-1 (Strata 1) di Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia. 

Dalam menyelesaikan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, Penulis 

mendapat banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun 

materil yang tak terhingga nilainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 

ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun 

tidak langsung yang telah memberikan bantuannya kepada penulis, yaitu sebagai 

berikut: 

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

Komputer Indonesia. 

2. Dr. Ely Suhayati, SE., M.Si., Ak., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Komputer Indonesia. 



3. Dr. Surtikanti, SE., M.Si, Ak., CA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Universitas Komputer Indonesia. 

4. Dr. Inta Budi Setya Nusa, SE., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing yang telah 

memberikan arahan, saran, kebijaksanaan dan telah meluangkan waktunya 

untuk membimbing penulis serta memberikan motivasi untuk membantu 

kelancaran dalam membuat laporan penelitian skripsi ini. 

5. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Komputer Indonesia. 

6. Staff Kesekretariatan Program Studi Akuntansi (Mba Senny dan Mba Dona) 

yang telah memberikan pelayanan dan informasi. 

7. Ayahku Atang Kiman dan Ibuku Emah Maryati selaku kedua orangtuaku 

tercinta terimakasih atas do’a, perhatian dan dukungan yang telah diberikan 

kepada penulis dalam menyelesaikan laporan penelitian skripsi ini dan terutama 

dalam menjalankan aktivitas kuliah.  

8. Sahabat-sahabatku Rika, Diva, Dinda, Wulan, Tenri yang telah membantu 

penulis dalam menyelesaikan laporan penelitian skripsi ini. 

9. Dani Mulyana selaku Pacarku tercinta terimakasih atas do’a, dukungan dan 

bantuan yang telah diberikan kepada penulis. 

10. Rekan-rekan yang telah memberikan bantuan dan dukungan moril dalam 

menyusun laporan penelitian skripsi ini.  

Dalam penyusunan laporan penelitian skripsi ini penulis menyadari 

sepenuhnya bahwa laporan penelitian skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu 

penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun guna perbaikan 



dimasa yang akan datang. Penulis berharap semoga laporan penelitian skripsi ini 

dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi 

pembaca. Karena sebaik-baik nya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. 

      Bandung,   24 Agustus 2021 

 

   Mega Intan Purnamasari 

Penulis 


