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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat 

meneyelesaikan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, 

Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

(Studi pada Provinsi se-Indonesia Tahun 2013 – 2016)”. Penelitian ini pertama 

kali dilakukan bertujuan untuk mengisyaratkan dalam memperoleh gelar sarjana 

pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana. 

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dra. Muti’ah, SE, 

M.Si. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar, ikhlas dan bersedia 

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada 

penulis, serta nasihat yang sangat bermanfaat sehingga terselesainya penelitian ini. 

 Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa 

terimakasih kepada : 

1. Bapak Dr.Ir.Arissetyanto Nugroho, MM. selaku Rektor Universitas Mercu 

Buana 

2. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak.,M.Si.,CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana 

3. Bapak Dr. Fardinal, SE., M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana 

4. Ibu Dra. Muti’ah, SE, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang baik hati dan 

penuh kesabaran. 

5. Seluruh Dosen dan staff Program Studi Akuntansi Universitas Mercu Buana. 
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6. Kedua Orang Tuaku Khusus Papa Yudhi BW serta kakak-kakakku atas semua 

doa dan kasih sayang, nasihat, serta dukungan yang tak pernah berhenti 

menyertai dalam setiap langkahku dalam terselesainya skripsi ini. 

7. Keluarga MAN 13 yang tak pernah henti memberi ku support untuk 

menyelesaikan Skripsi dan khususnya untuk Bapak Kepala TU MAN 13 Pak 

Didi Djukardi, S.Sos, M.Si yang selalu memberi Izin untuk saya disaat saya 

bimbingan atau apapun yang terkait untuk kegiatan ke kampus. 

8. Penyemangatku serta orang yang tak pernah lelah mengajariku, 

membimbingku serta support yang tak pernah henti untukku seperti Nurul 

Hikmah Yuanisa, SE dan Dhea Izzati Farhani, S.Pd, Umi, Iskandar, Novia, 

Devi, Lintang, Aneke dan Ana 

9. Keluarga Silahturahmi Anak Adam yang tak pernah henti memberiku doa, 

dukungan yang sangat super dan sebagai penamparku disaat aku mulai malas 

mengerjakan Skripsi ku. 

10. Teman teman dan kakak kakaku seperti Noviansyah, SE, M. Hanafi 

Rustamadji, M. Rizky Oetomo, Jaka Priana, S.E, Rendy, Noen Jayanti, Hesti 

Winarni, AM.Keb, Ai, Retno, Imas Julia Rizki, Dian Rachmawati, SE dan 

Abdul Rohman, SE yang telah memberi motivasi dan semangat sehingga 

terselesaikannya skripsi ini. 

11. Serta Seluruh Keluarga Besar Akuntansi 2012, 2013 dan semua pihak yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan doa. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan 

dan kelemahan. Jika terdapat kata dalam penulisan yang kurang benar mohon 
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dimaafkan. Karena keterbatasan pengetahunan dan pengalaman, maka dengan 

segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun ke 

dewisaputri9@gmail.com guna penyempurnaan penulisan. Semoga penelitian ini 

dapat memberi manfaat dalam pengembangan pengetahuan baik bagi penulis 

maupun bagi pihak lain yang membutuhkan. 

Jakarta, 06 Agustus 2018 
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