KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamiin. Lantunan
kalimat indah dan penuh syukur untuk Yang Maha Kuasa, Allah SWT atas
segala nikmat-Nya yang tidak terbatas. Shalawat dan salam bagi junjungan
seluruh umat, Nabi Muhammaad SAW atas teladannya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,
Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap
Belanja Daerah pada provinsi di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 20142016)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Mercu Buana.
Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, do’a, dan
dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis
mengucapkan terima kasih kepada:
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Allah swt yang telah memudahkan saya dalam penyusunan skripsi ini
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pembuatan skripsi ini

3.

Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas Mercu Buana.
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Ibu Nurul Hidayah SE.,Ak,.M.Si,.CA selaku dosen pembimbing yang selalu
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meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, saran, doa dan
ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
6.

Mukhlis sahabat terbaik yang selalu memberikan dorongan dan motivasi
ketika sedang mengalami kegagalan

7.

Para alumni Mahasiswa Praktikum Akuntansi kelas Karyawan ; Jannu
Pintubatu, Riwanto Hendarwan, Moh Fathurrozaq, wahyu Nur Hartanto
yang sampai saat ini masih menjalin tali silahturahmi

8.

Anggota Hidden Accounting Squad : Angela Regife Laksmy s, Clara
Monalisa, Riny Triana Savitri, Meika sihombing dan Rosdiana Yang selalu
memberikan dukungan

9.

Teman seperjuangan Kompre : Kanz Amjad winanro dan Wahit setiawan
yang selalu menemani bermain warnet di daerah joglo

10. Anggota CMS yang sudah menemani Kuliah Di mercu Buana selama 4
tahun
11. Hernawan kurniawan yang selalu menemani bermain Vainglory “ Moba
Tab Tab”
12. Fariz daan Mukhlis yang sudah berjuang bersama mengalahkan dan
menghancurkan Tower musuh di arena antaris dalam mencapai kemenangan
di game online “Arena Of Valor” Moba Kok Batman
13. Alumni Asisten Dosen angkatan 2013 yang sudah memberikan kesempatan
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bagi saya menjadi asisten dosen di mercu buana
14. Para Anggota Asisten Dosen angkatan 2014 & 2015, Para Student
Ambassador 2017, Semua teman-teman akuntansi angkatan 2014 dan
Semua adik-adik akuntansi 2015 terutama yang pernah menjadi Mahasiswa
dikelas Asdos maupun Aslab saya yang namanya mohon maaf tidak dapat
saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa dan semangatnya.
15. Seluruh dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari sempurna
dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena ini
penulis mengharapkan kritik dan Saran dari pembaca yang berguna bagi
kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.
Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan,
khususnya bagi penelitian yang akan datang.
Jakarta, 11 febuari 2018
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