KATA PENGANTAR
Assalammu’alaikum Wr.Wb

Puji dan Syukur penulias panjatkan kehadirat Allah SWT atas
segala rahmat hidayah dan petunjuk-Nya yang diberikan kepada penulis
sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta
salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para
sahabat, dan para pengikutnya. sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini dengan judul “ Pengaruh Pengawasan Internal, Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi dan Pengelolaan
Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
(Studi Empiris pada UKPD Kota Administrasi Jakarta Barat)”.
Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu
Buana.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak
lepas dari penulis mendapatkan pemikiran, rekomendasi, bantuan, dorongan,
dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Penulis
mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar- besarnya

kepada

Ibu

Swarmilah Hariani.,SE.M.Acc.,CIBA.,CBV selaku dosen pembimbing
skripsi yang telah meluangkan waktunya, memberikan saran, bimbingan,
semangat, pengetahuan dan nasihat yang
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sangat bermanfaat kepada penulis. Untuk itu pada kesempatan yang baik
ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :
1. Alhamdulillah atas kekuatan Allah SWT yang telah mencurahkan
anugerahnya dan ingin berterimakasih kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penyusunan skripsi ini.
2.

Bapak Dr.Ir.Arissetyanto Nugroho, MM selaku rektor Universitas
Mercu

3.

Bapak Dr. Harnoviansah,SE.,Ak.,M.Si.,CA.,CIPSAS.,CMA.,CSRS
selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana

4.

Bapak Dr. Fardinal.,SE.,Ak.,M.Si.,CA selaku Ketua Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.

5.

Ibu

Swarmilah

Hariani.,SE.M.Acc.,CIBA.,CBV,

pembimbing skripsi

atas

segala

pengetahuan,

selaku

dosen

semangat

dan

nasihatnya.
6. Kedua orang tua tercinta Almr.Bapak Suharta yang sudah tiada selalu
membuat penulis ini selalu semangat dalam menjalani skrpsi ini dan
tak terlaepas dari do’a, sesuai amanat beliau alhamdullilah penulis ini
bisa menjalani dan menyelesaikannya teruntuk Ibu Komariah yang
telah memberikan dukungan, kasih sayang, semangat, dan doa yang
tiada pernah henti kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

vi

http://digilib.mercubuana.ac.id/

7.

Seluruh dosen dan staff Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap
ilmunya.

8.

Kakak Lilis Hardiyanti dan Adik Rika Amelia, Arfan johanysah serta
seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moral, motivasi,
keceriaan serta mendoakan yang terbaik untuk penulis.

9.

Teman teman seperjuangan dibangku kuliah saya Salviomita Hariyadi,
Rizkita Fridayatsal Ibrahim, Lamprida, Siti Rohaniyah, Fitri , Erma
atas supportnya selama ini dan telah memberikan warna pahit manis kita
lewati bersama.

10. Teman Hidup Bahtiar Nurhakim, ST yang telah memberikan banyak
waktu untuk, tenaga, doa dan serta menemani peneliti dimanapun dan
kapanpun.
11. Seluruh responden pada penelitian ini yang telah meluangkan
waktunya untuk mengisi kuesioner penulis
12. Semua teman – teman seperjuangan S1 Akuntansi angkatan 2015
yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk
kebersamaan dan pengalamannya dalam menuntut ilmu.
13. Serta bagi seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan doa,
yang tidak tercantum dalam halaman ini, hanya ucapan terima kasih
yang dapat penulis sampaikan.
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14. Pihak – pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
Terimakasih atas bantuan, semangat, motivasi serta doanya.
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata
sempurna dikarenakanterbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang
dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis megharapkan segala bentuk serta
masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga
skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan khususnya bagi
penulis dan pembaca pada umumnya. Akhir kata dengan segala ketulusan
dan kerendahan hati, penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dan
kelemahan dalam skripsi ini.

Jakarta, 30 Agustus 2018

Ratih Hardini
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