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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

dengan limpahan rahmat, ridho dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan mengambil judul “Analisis Perbedaan Persepsi Stakeholders 

Atas Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah”. Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi 

salah satu syarat dalam menyelesaikan ujian sarjana program studi akuntansi pada 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung. 

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih 

jauh dari sempurna, baik isi maupun bahasanya. Hal ini, karena keterbatasan ilmu 

pengetahuan dan kemampuan yang peneliti miliki, untuk itu peneliti 

mengharapkan kritik dan saran yang sangat membangun, agar dijadikan bahan 

masukan penulisan yang akan datang, sehingga menjadi lebih baik lagi. 

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya 

bimbingan, dorongan, nasehat dan doa serta bantuan dari berbagai pihak, maka 

pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada 

beberapa pihak, diantaranya : 

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak bernama Yaya Ing Yuda, Ibu bernama Iis 

Kuswati Ramdah, Kakak bernama Arman Kusyuda dan Adik bernama 

Ghina Nur Kharimah serta Tante bernama Tuti Kartiwi yang telah 

memberikan dukungan materil dan moril demi kelancaran dan keberhasilan. 

2. Prof. Dr. Ina Primiana, SE., MT., ketua STIE Ekuitas Bandung. 

3. DR. Hanifah, SE., M.Si., Ak., CA., ketua program studi S1 Akuntansi STIE 

Ekuitas Bandung. 
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4. Sri Rahayu, SE., M.Ak., Ak., dosen wali peneliti di STIE Ekuitas Bandung. 

5. Drs. Bambang Rismadi, SE., M.Si., Ak., CA., pembimbing dalam 

penyusunan skripsi yang telah memberikan saran dan ilmu saat bimbingan 

skripsi di STIE Ekuitas Bandung. 

6. Dosen dan staf B.A.U, B.A.A.K, perpustakaan, dan staf lainnya lingkungan 

STIE Ekuitas Bandung, yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya 

selama masa perkuliahan, serta membantu hingga terselesaikan skripsi ini. 

7. Ibu Neni yang telah berbagi ilmu dan memberikan arahan dalam skripsi ini, 

serta teman yang memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini, yaitu 

Oky, Brayean, Aggi, Dzulfikar, Agus, Clara, Sandryana, Indriyanti. 

8. Seluruh teman akuntansi khususnya kelas 2 angkatan 2011, yang telah 

memberikan kesan, berbagi pengalaman dan ilmu selama masa perkuliahan 

di STIE Ekuitas serta semangat juga doa dalam penyusunan skripsi ini. 

9. Pihak-pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, atas bantuan 

dan doa restu yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini. 

Kepada semua pihak yang telah memberikan segala bantuan kepada 

peneliti, sehingga dapat menyelesaikan laporan praktek kerja lapangan ini dengan 

baik. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, bagi pembaca 

pada umumnya. 
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